Gastrointestinal Endoskopide
Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
Tel : 0212 281 92 81

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE
TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE
TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE
STERİLİZASYON YÖNERGESİ

Yayına Hazırlayan:

Semanur KANZIK
Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve
Teknisyenleri Derneği Başkanı
semanurkanzik35@gmail.com

1. Baskı
İSTANBUL – 2014
3

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE ÖN TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE
STERİLİZASYON YÖNERGESİ

Sponsor Firma
DEREN İLAÇ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
www.derenilac.com

Kapak tasarımı:
İsmet YONUCU

Tüm hakkı saklıdır. Bu kitap 5846 ve 2936 sayılı fikir ve
sanat eserleri yasalarının koruması altındadır.
Her hakkı Semanur Kanzık’a aittir.
Para ile satılmaz
4

TEŞEKKÜR
Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği
(GEHTD) 1996 yılında kurulmuş olup, üye sayısını 500 e çıkarmayı başarmıştır. Derneğimiz, kuruluş yıllarında ve sonrasında Türk Gastroenteroloji Derneği(TGD)’nin büyük desteğini daima omuzlarında
hissetmiştir. Kuruluşumuzda emeği olan tüm hocalarımıza ve meslektaşlarımıza, yönetim kurulumuz adına şükranlarımızı sunarım.
1997 yılında, TGD kapsamında düzenlenen ilk Ulusal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri kursu gerçekleşmiş oldu. Toplamı yarım gün
olan bir program hazırlanmıştı. Ancak bu program daha sonraki yılların onurlu ve gururlu temellerini atmıştı. Bizlere meslek olma bilincini kazandırmış, başarılarımızı perçinlemişti.
2001 yılında
derneğimizin yönetim kuruluna seçildim. 2008 yılında da dernek başkanı olarak görevime devam ettim. 2009 yılında ESGENA (Avrupa
Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri Birliği)’nın üyesi olduk. Çok
sayıda kongre, bölge eğitim toplantıları ve sempozyumlar düzenledik.
İlk kez 2000 yılında, Karaciğer Biyopsisi: Ağrısı mı korkusu mu çok?
Konulu çalışmam, Roma’da düzenlenen 4. ESGENA Kongresine poster
olarak kabul edildi. Sponsor bulamadım. İlk kez Avrupa kongresinde
poster sunumu yapacaktım bu nedenle çok heyecanlıydım ve mutlaka
katılmak istiyordum. Poster ile katılacağımdan dolayı kongre kayıt
ücreti alınmayacaktı. Uçak bileti ve harcamalarım için 6 ay para biriktirdim. Bir meslektaşımın odasında kaçak konaklayarak ESGENA kongresine katıldım. Bu zor koşullarımıza rağmen sonraki yıllarda da çok
sayıda bildiri ile katıldım. 2002 yılında Cenevre’de düzenlenen 6. ESGENA Kongresine Türkiye’den ilk endoskopi hemşireliği sözlü bildirisi kabul edildi. Çok heyecanlanmıştım. Birlikte çalıştığım sevgili Ulus
Salih Akarca’ya ”Hocam, kongre sekreterliğine hasta olduğumu ve katılamayacağımı bildiren mail yazalım” sözleriyle 3 gün yalvardım.
Ancak kabul etmedi ve “sen bu sunumu çok güzel yapabilirsin” sözleriyle beni yüreklendirdi. Bu benim için dünyaya açılan pencereydi.
Ulus hocama bu cesareti için gönülden teşekkür ederim. Sözlü bildiriyi
sunarken bana büyük destek veren Serhat Bor, Ahmet Musoğlu ve
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Ahmet Aydın hocalarıma, ESGENA ile tanışma yolculuğunda büyük
desteğim olan, değerli büyüğüm, dostum, sevgili Nimet Tüzomay’a
minnettarım.
ESGENA işbirliği ile yapılan “Endotraining”lerde görev aldım. Bu
kongreler sayesinde bilgilerim ve deneyimlerim arttı. Bu zorlu yolculuklarda Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği’nin desteğini hep arkamda hissettim. Çok değerli hocalarım ve sevgili çalışma
arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Dernek ve klinik çalışmalarımda yardımlarını esirgemeyen “hızlı düşünen ve fikirleri uçuşturan”
süper insan Ömer Özütemiz hocama içten şükranlarımı sunarım. Kitabı hazırlarken sağlam bir aile desteği aldım. ”Teşvik” sanatının ustası
kızkardeşim Sebahat Kanzık ve yaşamımın vazgeçilmezi, sevgili oğlum
Ozan Pala hizmette pek kusur etmediler.
Bu kitabın basılmasını sağlayan Deren İlaç Sanayi ve Dış Ticaret
Ltd. Şti. yönetimine, Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği adına derneğin başkanı ve kitabı yayına hazırlayan
olarak yürekten teşekkür ederim. Ayrıca kitabın hazırlanmasında
emeği geçen tüm dostlarıma da içten teşekkürlerimle….
Semanur KANZIK
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ÖNSÖZ
Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenlerinin Değerli
Üyeleri,
Gelişmiş ülkelerin yaptıkları uluslararası endoskopi work-shop’larında doktor ve hemşire ekibinin son derece uyum içerisinde çalıştıklarını görmek, beni ülkem adına hep kıskandırmıştır.
Günümüzde hemşirelerimizin uyanışını, eksikliklerinin farkına varmalarını ve bunları gidermek için hızla atılan adımları görmek beni
çok mutlu etmiştir. İnanıyorum ki hemşirelerimiz eline geçirdikleri fırsatları en iyi şekilde değerlendirip geliştirecek, kendilerini geliştirmek
için imkan yaratacak ve bilimsel sıralamalarda dünyada hak edilen yeri
alacaklardır.
Keza Türk doktor ve hemşirelerinin birbirleri ile işbirliği içinde
her zaman daha ileriye gideceklerine de inancım tamdır.
Değerli arkadaşlarım, endoskop dezenfeksiyonunda standart uygulamaları içeren bu kitap bu konudaki eksikliğimizi giderecektir. Bu
önemli eserin oluşmasında emeği geçen başta Sayın Semanur KANZIK
olmak üzere tüm hemşirelerimizi ve ekonomik katkıda bulunan firmalarımızı yürekten kutluyorum.
Bu eserin ülkemize büyük katkıları olacağına inanıyorum.
Bu vesileyle Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği’nin tüm üyelerine selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Necati Örmeci
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı
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Terimlerin Tanımı
Otomatik dezenfeksiyon cihazları: Otomatik dezenfeksiyon cihazları manüel temizlikten sonra kapalı bir sistem içinde fleksibl endoskopları dezenfekte etmek için tasarlanmıştır. Bu cihazların yalnız
dezenfeksiyon ve durulama basamakları vardır. Temizleme işlemini
yapmazlar.
Yıkayıcı dezenfektörler: EN ISO 15883 tanımlamasına göre yıkayıcı
dezenfektörler kapalı bir sistem içinde fleksibl endoskoplar gibi tıbbi
cihazları temizlemek ve dezenfekte etmek için tasarlanmışlardır. Bu
makinelerin temizleme, dezenfeksiyon ve durulama basamakları vardır.
Temiz koşullar (durumlar): Bu terimle minimal düzeylerde organik
veya inorganik maddeler içerdiği bilinen ya da tatminkar bir şekilde
temizlenmiş olan yüzeyler ifade edilir (15).
Kirli koşullar (durumlar): Bu terimle organik veya inorganik maddeler içeren yüzeyler ifade edilir (15).
Ön temizlik: Endoskopi yapılan odada endoskop hastadan çıkarıldıktan hemen sonra, henüz endoskop ışık kaynağından ve video işlemciden çıkarılmadan önce, yapılan temizliktir. Skopun dış yüzeyi
bu işe uygun bir deterjan solüsyonuna batırılmış yumuşak bir bez
veya sünger ile silinmeli ve iç kanallardan aynı solüsyon püskürtülerek (hızlı bir şekilde) geçirilmelidir.
Temizlik: Endoskop ve aksesuarlardan kan, vücut sekresyonları,
diğer pislikler ve kalıntıları uzaklaştırmadır. Temizlik yeniden işlem
odasında yapılır.
Dezenfeksiyon: Sterilizasyonun gerekmediği durumlarda bir alet
üzerindeki canlı mikroorganizmaların sayısını müteakip hastada güvenli bir şekilde kullanılabilecek düzeye düşürmedir. Dezenfeksiyon
sterilizasyondan önce gereklidir. Dezenfeksiyon temizlikten hemen
sonra gerçekleştirilmelidir.
Yüksek düzey dezenfeksiyon: Patojen mikroorganizmaların tamamını ve bakteri endosporlarının bir kısmını ve lipid zarı bulunmayan
küçük virüsleri (örn. polio virüsü) ortadan kaldıran işlemdir.
Orta düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporlarını öldürmeyen, ama
özellikle Mycobacterium tuberculosis olmak üzere mikobakterileri,
bazı mantarları ve zarflı veya zarfsız orta ve küçük boyutlu virüsleri
etkisiz hale getiren işlemdir.
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Düşük düzey dezenfeksiyon: Fungusları (mantarları), vejetatif bakterileri (örn. Salmonella) ve lipid zarlı virüsleri (örn. Herpes, Hepatit
B, HIV) öldüren işlemdir.
Sterilizasyon: Bakteri endosporları dahil tüm mikroorganizmaların
tamamen öldürülmesi işlemidir.
Deterjan: Temizliğe yardım etmek için tasarlanmış bir bileşim ya da
bileşimler karışımıdır. Sıklıkla bu terim sabun ile tıbbi cihazların temizlenmesinde kullanılan diğer kimyasal sürfaktanlar arasında ayırım
yapmak için kullanılır.
Dezenfektan: Cansız cisimler üzerinde bulunan mikroorganizmaları
öldürmek için kullanılan antimikrobial maddelerdir. Dezenfektanlar,
vücut içinde bulunan mikroorganizmaları öldüren antibiyotiklerden
ve canlı dokuda bulunan mikroorganizmaları öldüren antiseptiklerden ayrılmalıdır.
Yüksek düzey dezenfektan: Önerilen tarife göre kullanıldığında
bakteri endosporlarının bir kısmını ve patojen mikroorganizmaların
tümünü öldüren kimyasallardır. FDA ilaveten yüksek düzey dezenfektanı daha kısa temas süresi hariç önerilen temas şartları altında kullanılan bir sterilan olarak tanımlamıştır.
İşlem kimyasalları, işlem solüsyonları, işlem kimyasal maddeleri:
Deterjanlar, dezenfektanlar, sterilanlar, alkol, vs. dahil endoskopları
yeniden kullanıma hazırlama işleminde kullanılan tüm kimyasal maddelerdir.
Tek kullanımlık aksesuarlar (disposable aksesuarlar): Bunlar steril
bir şekilde kullanıma hazır olarak tedarik edilebilir. Ambalajı açıldığında hemen kullanılması gerekir. Tek kullanımlık bir alet kullanıldıktan sonra usulüne göre imha edilmelidir. Hiçbir şekilde yeniden
işleme tabi tutularak kullanılmamalıdır.
Çok kullanımlık aksesuarlar (reusable aksesuarlar): Çok kullanımlık aksesuarlar sterilize edilmelidir. Sterilizasyon, üretici firma tarafından önerilen onaylanmış standart yeniden işlem parametrelerine
göre gerçekleştirilir.
Kullanıcı: Ekipmanı (donanımı) kullanan kişi veya bölüm, ünite ve
klinik gibi kurumlardır.
Yeniden kullanıma hazırlama işlemi ( reprocessing): Fleksibl endoskopları ve çok kullanımlık aksesuarları temizleme, dezenfekte ve
sterilize etmek için uygulanan işlemler zinciridir.
Ekipman: Donanım.
Klinik servis sağlayıcısı: Klinik hizmeti sağlamadan kanunen sorumlu olan kurum, ünite, kişi veya kişiler.
Prosedür: Prosedür, işlem, usul, yöntem.
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1. Giriş
Endoskopik girişimler gastrointestinal hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan vazgeçilmez yöntemlerdir. Kullanılmış fleksibl endoskopları ve endoskopik aksesuarları yeniden kullanıma hazırlama,
gastrointestinal endoskopinin en temel kısmını oluşturur. Bu işlem, endoskopide kalite güvenliği ve garantisi yönünden büyük önem taşır.
1994 yılından beri, endoskopları yeniden kullanıma hazırlama konusunda ESGE (Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği) ve ESGENA (Avrupa Gastroenteroloji ve Endoskopi Hemşireleri ve
Yardımcıları Derneği) Yönerge Komitesi, endoskopide hijyene ve enfeksiyon kontrolüne odaklanarak birçok yönerge(guideline) geliştirmiştir (1).
ESGENA, 2007 yılında gastrointestinal endoskopide temizlik ve yeniden kullanıma hazırlama işlem standartlarının gerekliliğini anlatan
iki kılavuz yayınlamıştır. Bunlar:
1. Avrupa standardı olan prEN ISO 15883 (kısım 1,4 ve 5)’e göre yıkayıcı dezenfektörlerde endoskopları yeniden kullanıma hazırlama
için yapılan işlem doğrulama (onaylama) ve rutin test yapma amacıyla
ESGE/ESGENA yönergesi (2).
Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yıkayıcı dezenfektörlerle yapılan endoskopları yeniden kullanıma hazırlamadaki doğrulama işlemlerine ilişkin yerel standart ve
protokolleri belirleyerek özel endoskopi ünitelerini ve klinik hizmeti
veren personeli bilgilendirmek.
b) Fleksibl endoskopları yeniden kullanıma hazırlamadaki işlem
doğrulamasına ait geliştirilen ulusal öneriler açısından ulusal dernekleri ve resmi kuruluşları bilgilendirmek.
2. Endoskopları yeniden kullanıma hazırlamada kalite güvencesi
açısından mikrobiyolojik gözlem testleri ile ilgili ESGE / ESGENA Yönergesi (9).
Bu yönergenin amaçları da;
a) Düzenli mikrobiyolojik kontrol amacıyla geliştirilen yerel
standartlar ve protokoller yönünden özel endoskopi ünitelerini bilgilendirmek.
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b) Gatrointestinal endoskopide hijyen ve enfeksiyon kontrolü
için geliştirilen ulusal öneriler ve kalite güvenliği programları açısından ulusal dernekleri ve resmi kuruluşları bilgilendirmek.
Yerel kalite yönetimleri, endoskopide hijyen ve enfeksiyon kontrolünü belirleme sürecinde bu iki kılavuzu dikkate almalıdır. ESGE-ESGENA yönergeleri güçlü kılavuzlar olup her ülkede endoskopistler,
hemşireler ve hastane yöneticileri her zaman yerel düzenlemelere ve
ulusal yasalara uymak, üretici firmaların talimatlarını dikkatle uygulamak zorundadır.
Türkiye’de endoskopi hemşirelerinin, endoskopistlerin, mikrobiyologların, hijyen uzmanlarının ve biyomedikal endüstri temsilcilerinin
katılımı ile geliştirilen bir ‘konsensüs yönergesi’ bulunmamaktadır.
Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği
(GEHTD) 2008 yılından beri ESGENA üyesidir. GEHTD, bir yandan
uluslararası sıralamada yükselmek ve diğer yandan Türkiye gereksinimini gidermek amacıyla ülkemizin gerçeklerini de göz önünde tutarak ve ESGE/ESGENA Yönergesi temelinde(1) bir “Gastrointestinal
Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği Yönergesi” (GEHTD
Yönergesi) kitabı hazırlamıştır.
GEHTD yönergesinin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
1. Manuel ve yıkayıcı dezenfektörler (otomatik dezenfeksiyon cihazları olarak da isimlendirilir) ile yapılan endoskop ve endoskopik aksesuarların yeniden kullanıma hazırlanması ve bunların doğru yapılıp
yapılmadığını kontrol etme amacıyla ulusal standart ve protokolleri
belirleme ve bu konuda kliniklerde ya da özel endoskopi ünitelerinde
çalışan personeli bilgilendirmek,
2. Fleksibl endoskopları yeniden kullanıma hazırlamak için yapılan
işlemlerin doğruluğunu saptamak amacıyla “geliştirilen ulusal öneriler” yönünden ulusal dernekleri ve resmi kuruluşları bilgilendirmek,
3. Gastrointestinal endoskopide hijyen ve enfeksiyon kontrolü için
“geliştirilen ulusal öneriler ve kalite güvence programları” yönünden
ulusal dernek ve resmi kuruluşları bilgilendirmek.
Bu yönerge yalnız gastrointestinal endoskopik işlemlerde kullanılan
fleksibl endoskoplara ve aksesuarlara odaklanmıştır. Gastointestinal
endoskopide kullanılmış endoskopların ya da endoskopik aksesuarların yeterli yapılmayan yeniden kullanıma hazırlama işlemine ilişkin
gerekli güvenlik önlemleri de özel olarak vurgulanmıştır.
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon, enfeksiyon kontrol programının temelini oluşturur. Tanı ve tedavi amacıyla, birden çok kullanılan araçlarla oluşabilecek çapraz enfeksiyonu önleyecek işlemlerin yapılması
zorunludur. Tıbbi araçların dezenfeksiyon ve sterilizasyonunun yetersiz bir şekilde yapılması ek tedavi harcamalarına, daha da önemlisi
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hastada morbidite ve ha a mortaliteye neden olabilir. Ayrıca dezenfeksiyon ve sterilizasyonda gereksiz yapılan işlemlerin de hastane giderlerini artıracağı unutulmamalıdır.
Hastanelerde nozokomiyal enfeksiyon riski her zaman mevcut olup
dezenfektanların uygun bir şekilde kullanılması ile mikroorganizmaların kolonizasyonu büyük ölçüde önlenir ve enfeksiyon oluşturma
riski azaltılır. Dezenfeksiyon işlemlerinde hasta, hastane personeli ve
çevre için tehlike oluşturabilecek kimyasal maddeler, koruyucu önlemler alındıktan sonra rutin işlemlere başlamalıdır.

2. Enfeksiyon kontrolünün prensipleri
Hastanın taşıyıcılık durumu genellikle bilinmediğinden dolayı tüm
hastaların olası bulaştırıcı olduğu kabul edilmeli ve buna göre davranılmalıdır.
Endoskopide kullanılan endoskoplar ve aksesuarlar her endoskopik
işlemden sonra üniform, standart “yeniden işlem protokolleri”ne göre
“yeniden kullanıma hazırlama” işlemine tabi tutulmalıdır.
Her endoskopi hastası, endoskopik donanımın yeniden işlenmesindeki yetersizlikten kaynaklanabilecek enfeksiyon bulaşmaması ya da
yan etki riski olmadan muayene ve tedavi edilme hakkına sahiptir. Bu
nedenle yeniden kullanıma hazırlama işlemi son derece önemlidir.
Onaylanmış yeniden işlem yöntemlerine kurumların uyması ve
bunların düzenli kalite kontrolünün yapılması gerekir. Bu gereklilik
endoskopistin ve personelin sorumluluğu altındadır.
Genellikle enfekte olduğu bilinen hastalar günlük hasta listesinin
sonuna yerleştirilir. Fakat onaylanmış yeniden işlem yöntemleri zaten
tüm hastaları bulaştırıcı olarak kabul etmektedir. Ayrıca bu yöntemler
endoskoplarda son derece yeterli dezenfeksiyon/sterilizasyon sağlamaktadır. Bu nedenle enfekte olduğu bilinen hastaları listenin sonuna
yerleştirmeye gerek yoktur. Bununla birlikte, enfeksiyon kontrol politikaları gereği, personel enfeksiyon, muhtemel çapraz enfeksiyon
riski ve çalışma ortamını kesinlikle temiz ve dezenfekte edilmiş olarak
tutma bakımlarından uyarılmalıdır.
Herhangi bir enfeksiyon meydana gelmeden önce dezenfeksiyon talimatlarının doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini bilmek çok
önemlidir.
Bir patojenin bulaştırılabilmesi için enfeksiyon zincirinde tanımlanan tüm halkaların eksiksiz mevcudiyeti gereklidir. Yalnız bir bağ bozulsa bile enfeksiyon meydana gelmez.
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Enfeksiyon zincirinin halkaları aşağıda sıralanmıştır:
• Canlı mikroorganizmaların varlığı,
• Enfeksiyonu başlatmak için yeterli sayıda patojen varlığı,
• Kişinin enfeksiyona elverişli olması,
• Patojen ajanın girmesi için uygun giriş kapısının olması (örn.
Kan akımı, barsak).
Enfeksiyon kontrolü enfeksiyon zincirinin kırılmasında kullanılabilecek bir takım aktivite ve önlemler içerir. Bunlar:
• Tıbbi donanımın temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu,
• Kişisel koruyucu donanımın doğru kullanımı,
• Kişisel hijyen,
• Mühendislik kontrolleri (örn. Havalandırma, inşaat tasarımı,
temiz su temini),
• Zemin, banko gibi çevresel yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu
• Yeterli idari kontrol ve destek,
• Eğitme ve sürekli bilgilendirme,
• Yeterli standart operasyon işlemleri,
• Belgeleme.

3. Endoskoplarla sık bulaşan enfeksiyonlar
Endoskopi işlemine bağlı risklerin yanı sıra endoskopi prosedürüne
ilişkin enfeksiyon riski de her zaman göz önünde tutulmalıdır.

3.1. Bakteriler
3.1.1. Salmonella
Salmonella endoskoplarla en sık bulaşan enfeksiyondur. Yeterli temizlik işlemleri ve su kontrolü ile sorun tamamen çözülebilir.
3.1.2. Mikobakteriler
Aldehidler dahil birçok kimyasal maddeye dirençlidir. Gastrointestinal
endoskopi ile tüberküloz bulaştığına dair kanıtlanmış hiçbir vaka yoktur.
Ancak fleksibl bronkoskopi ile mikobakteriyel bulaşma bildirilmiştir. Bronkoskopi sırasında oluşan mikobakteriyel enfeksiyonlar kontamine aspirasyon valfleri, hasarlı biyopsi kanalları, kontamine topikal anestetikler ve
kontamine dezenfeksiyon makinelerinden kaynaklanmaktadır. Dezenfeksiyondan sonra bronkoskopların durulandığı su steril veya en azından filtre
edilmiş olmalıdır. Çünkü atipik mikobakteriler çoğunlukla musluk suyunda bulunmaktadır.
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3.1.3. Serratia marcescens
Bronkoskop aracılığıyla oluşan pek çok Serratia salgını bildirilmiştir.
Bu salgınlardan birinde bronkoskop yeterince temizlenmeden etilen
oksitle sterilize edilmiştir, ancak yeterli ön temizlik yapılmadan hiçbir
sterilizasyon veya dezenfeksiyonun başarılı olamayacağı göz ardı edilmemelidir.
3.1.4. Helicobacter pylori
Yetişkinlerdeki tekrarlayan enfeksiyonun büyük bir bölümünün sterilizasyon yapılmamış biyopsi penslerinden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
3.1.5. Clostridium diﬃcile
C. diﬃcile sporları, laboratuarda yapılan standart analitik kimyasal
sporisit madde testlerinde kullanılan sporlardan daha dayanıksızdır.
Yeterli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ile inaktive edildiği gösterilmiştir.
3.1.6. Pseudomonas
Pseudomonas hastane ortamında en sık görülen patojen ajandır. Bulaşma hastalardan çok hastane ortamından kaynaklanır. Pseudomonas
biyoflimlerinin otomatik dezenfeksiyon cihazlarından ve hasarlı endoskop kanallarından temizlenmesi oldukça zordur. Pseudomonas enfeksiyonları, immün sistemi baskılanmış hastalara özellikle doku
bütünlüğünü bozan işlemler uygulandığında ciddi sorun oluşturur.

3.2. Virüsler
3.2.1. HIV
İnfektif kan, sperm ve diğer vücut sıvılarında bulunur. HIV, aldehidler dahil pek çok kimyasal dezenfektana duyarlıdır. Yapılan çalışmalarda virüsün, kuru proteinden yapılmış bir kılıfa sahip
olduğundan, %1 gluteraldehid dahil pek çok dezenfektanda 5 dakika
içinde inaktive olduğu gösterilmiştir. Titiz yapılan temizlikle bütün
kan, protein ve organik artıkların uzaklaştırılması gereklidir.
3.2.2. Hepatit B
Hepatit B yüksek oranda enfeksiyon oluşturabilecek bir virüstür.
Hepatit B virüsü kimyasalların çoğuna duyarlıdır. Ancak kimyasalın
inaktivasyon sağlaması için virüsle temas etmesi gerekir ve ortamdaki
kan, mukus ve protein artıklarının dezenfeksiyon işleminden önce titizlikle temizlenmesi gerekir.
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3.2.3. Hepatit C
İnfekte hastalarda tükürük, gözyaşı ve idrar yüksek miktarlarda
HCV içerir. Virüsün bilinen fiziksel özellikleri, klinik ortamlardaki
infek tivitesi ve dezenfektanlara duyarlılığı göz önüne alındığında endoskopik bulaşma riski hepatit B ile benzerdir. Günümüzde kanıtlanmış standart temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri uygulanırsa HCV
bulaşma riski önlenebilir.
3.2.4. Enterovirüsler
Poliovirüsler, HIV gibi yüksek lipid içeren virüslere göre birçok
kimyasala daha dayanıklıdır. Standart temizleme ve dezenfeksiyon
yoğun viral kontaminasyonu engeller.

3.3 Diğer enfeksiyonlar
Sık olmamakla birlikte endoskopiyle pek çok virüs, mantar, bakteri
ve protozon enfeksiyonu bulaşma ihtimali vardır (Trichophyton,
Cryptococcus, Candida, Poliovirus, Coxsackievirus, Rhinovirus). Bu
konuda diğerlerine oranla daha az çalışma mevcut olmakla birlikte
immün sistemi baskılanmış hastalarda Candida geçişi rapor edilmiştir.
Çok sık rastlanmayan mikroorganizmaların kimyasal dezenfektanlara duyarlılığı genellikle bilinmemektedir. Ancak kriptosporidia sınıfındaki oositlerin %2’lik gluteraldehit dahil pek çok kimyasala yüksek
düzeyde dirençli olduğu bilinmektedir.
3.3.1 Creu feldt-Jakob Hastalığı (CJD Prion hastalığı)
Endoskopiyle bu ajanların bulaştığını gösteren hiçbir çalışma yoktur, fakat hastalığın bulaştırıcı parçaları, standart yeniden kullanıma
hazırlama işlemlerine son derece dirençlidir.

4. Endoskopide enfeksiyon geçişine neden olan
faktörler
4.1. Hastaya bağlı faktörler
• Baskılanmış immün sistem
• İmmünosupresif kemoterapiye bağlı ağır nötropeni
• İşlemlere bağlı doku hasarı
• Yapay kalp kapağı
• Endojen enfeksiyon
• Yetersiz yeniden işlem görmüş donanımın sebep olduğu ek18

zojen enfeksiyonlar (endoskoplar ve aksesuarlar önceki hastadan bulaşan patojenik ya da fakültatif patojenik mikropları taşıyabilmektedir).
• Tüm endoskopik girişimsel işlemler

4.2. Kontamine endoskop ve aksesuarlar
Endoskopi ile ilişkili enfeksiyonların çoğunlukla kontamine endoskop ve aksesuarlardan kaynaklandığı bildirilmektedir. Belgelenmiş vakaların çoğunluğu dezenfeksiyon işlemlerinin belli kılavuz ve
rehberlere uyulmadan yapılmış olmasından kaynaklanmıştır. Birçok
hastane HIV’li, hepatitli veya tüberkülozlu hastalarda kullanılan endoskoplar için dezenfeksiyon protokollerini değiştirmektedir. Bu tanıları olan hastalarda etilen oksit kullanımı veya daha uzun süre
dezenfektanda bekletme en sık yapılan uygulamadır. Böyle bir yaklaşımın bilimsel temeli yoktur. Bu gibi durumlarda enfeksiyon kontrolünde kanıtlanmış standart uygulamalar yeterlidir.
Ülkemizde bazı hastanelerde, tüm hastalardan özellikle viral seroloji
testleri istenmekte ve enfekte olan hastalar ayrı salonda, ayrı endoskopla işleme alınmaktadır. Bu uygulamanın da bilimsel bir açıklaması
yoktur. Endoskopiye alınan her hasta enfekte hasta gibi kabul edilmeli
ve endoskoplar yeniden kullanıma hazırlama işlemlerinde standart temizlik ve dezenfeksiyon uygulaması yapılmalıdır. Uygulanan protokollerin HIV, hepatit veya tüberkülozlu vakalardan bulaşmayı önlediği
ispatlanmıştır. Bu hastalarda protokolü değiştirmeye veya bu hastaları
ayırmaya gerek yoktur.
Endoskopları yeniden kullanıma hazırlamada mikrop kontaminasyonuna ve enfekte materyalin taşınmasına neden olabilecek birçok zafiyet ve eksiklikler vardır. Bunlar Tablo 1’de sunulmuştur (6).

Tablo 1. Endoskopların yeniden kullanıma hazırlanmasındaki eksiklikler.

a. Endoskop ve aksesuarların yeniden kullanıma hazırlamasının
yetersiz yapılması
• Yetersiz yapılan manüel temizleme ve endoskop kanallarının
yetersiz fırçalanması
• Kontamine olmuş temizleme aksesuarları (örn. temizleme fırçaları),
• Kullanılan kimyasalların konsantrasyonunun ve temas süresinin
yetersiz olması,
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• Kontamine olmuş ya da kullanma tarihi geçmiş kimyasallar,
• Uygun olmayan deterjanların ve dezenfektanların kullanımı,
• Kontamine olmuş durulama suyu,
• Endoskoplarda, su boruları ve kaplarında ya da yıkayıcı
dezenfektörlerde bulunan yapışmış organik madde (biyofilm),
• İnvazif tanı ve tedavi girişimlerinde steril olmayan aksesuarların
kullanılması (örn. steril olmayan biyopsi pensleri, polipektomi
kementleri),
• Su kaplarının (şişelerinin) her kullanımda yetersiz temizlenmesi
(örn. sterilizasyon yapılmaması),
• Su şişelerinde mikrop içeren çeşme suyunun kullanılması.
b.Endoskopların uygun olmayan bir şekilde taşınması ve
saklanması
• Saklamadan önce yeterli kurutulmaması (örn. pseudomonas türleri
üreyebilir),
• Uygun olmayan saklama koşulları.
c. Kontamine ya da arızalı yıkayıcı dezenfektörler
• Kontamine borular ve kaplar,
• Kontamine son durulama suyu,
• Yıkayıcı dezenfektörlerde mekanik ya da elektronik arızalar,
• Yıkayıcı dezenfektörlerin doğru kullanılmaması (örn. yanlış
bağlantılar kurulması),
• Yıkayıcı dezenfektör bakımının imalatçı firmanın talimatına göre
yapılmaması.
d.Endoskop tasarımındaki sınırlamalar ve hasarlı endoskoplar
• Kanal lümenlerinin dar ve dallı olması, temizleme fırçalarının bu
kanallara girmesinin zor olması,
• Endoskopun iç ve dış yüzeyinde bulunan ve kontaminasyon
olasılığı taşıyan hasarlar.
e. Endoskopi ünitesinde kontamine su bulunması
• Ana su kaynağının ya da bu suyu taşıyan boruların kontaminasyonu.
f. İş yükü fazlalığı ve endoskop sayısının azlığı nedeniyle yeniden
hazırlama işlem süresini kısa tutma

5. Endoskopi personelinin sağlığı ve güvenliği
Kontaminasyonla ilgili tehlikeler hastalardan ya da donanımdan
çapraz enfeksiyon şeklinde ve temizleme ile dezenfeksiyonda kullanı20

lan kimyasal maddelerden olmak üzere iki şekilde gelişir. Mikroorganizmalar hastalardan endoskopi personeline doğrudan bulaşabilir. Bu
nedenle bulaşık endoskoplar, aksesuarlar ve hasta sıvıları ile doğrudan
temastan kaçınılmalıdır. Yeniden işlemde kullanılan kimyasallara karşı
korunma toksik ve alerjik reaksiyonları önlemek için son derece önemlidir.
Yeniden işlem prosedürü ile uğraşan tüm personel (endoskopi hemşiresi ya da teknisyeni) bu işe uygun koruyucu elbiseler giymelidir.
Bunlar aşağıda sıralanmıştır:
• Kimyasallara dayanıklı tek kullanımlık eldivenler,
• Koruyucu gözlükler ve yüz maskeleri,
• Yüzün tamamını örten tam yüz maskeleri (yüz siperliği) (Resim 1),
• Manto şeklinde uzun kollu ve su geçirmeyen kumaştan yapılmış
özel giysiler ya da kollu plastik tulumlar (Resim 1).

Resim 1. Tek kullanımlık tam yüz
maskesi ve su geçirmez giysi.
Çok kullanımlık aksesuarlar yerine tek kullanımlık aksesuarların
kullanılması bulaşma riskini azaltır.
Dökülüp saçılmalar, kimyasallar, deterjanlar ve vücut sıvılarına ilişkin konuları içeren üniteye özel bir hareket tarzı olmalıdır. İğne batmasına bağlı hasarlardan korunmak için iğneli biyopsi pensleri ve
fleksibl iğneler gibi delici ve keskin aksesuarları tutarken çok dikkatli
olmalıdır. Bulaşık endoskoplar ve aksesuarlar endoskopi odasından
yeniden işlem odasına kapalı kaplar (konteynerler) içinde taşınmalı ve
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bu taşıma işlemi sırasında personeli ve ortamı koruyan önlemlere özellikle dikkat edilmelidir. Endoskopi odasındaki ön temizlikten sonra,
yeniden işlem odasındaki prosedüre ivedilikle başlanmalıdır. Enfeksiyöz materyal, dezenfektan ya da deterjanla temastan korunmak için
yeniden işlem prosedürü boyunca sıçratmalardan kaçınılmalıdır.
Hastalık taşıyıcısı olduğu bilinen personel, hastalığını hastaya bulaştırabileceği için görevden uzak tutulmalıdır.
Muhtemelen duyarlılaşmaya veya alerjiye sebep olan kimyasallar
(örn. alerjik astma, deri veya mukoza hassasiyeti ile ilgili kimyasallar)
ile çalışan tüm personel için sağlık kontrolü önerilir.
Ayrıca tüm personele enfeksiyöz ajanlara (örn. hepatisis B) karşı aşılanma olanağı sunulmalıdır.

6. Genel gereksinimler
6.1. Endoskopik donanımın sınıflandırılması

1968 yılında Dr.E.H.Spaulding tıbbi gereçleri kullanım alanı ve vücutla temasına göre sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre tıbbi
aletler üç gruba ayrılmıştır:
•Kritik aletler,
•Yarı kritik aletler,
•Kritik olmayan aletler.

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yönteminin seçimi de,
bu sınıflandırmaya dayanarak yapılır(4).
6.1.1. Kritik aletler
Steril olan dokulara, vücut
boşluklarına, vücut sıvılarına
ve vasküler sisteme doğrudan
temas eden (giren) aletlerdir
(Bu nedenle sfinkterotomi,
skleroterapi, polipektomi, biyopsi alma gibi tedavi ve tanı
işlemlerinde kullanılan endoskoplar kritik alet sınıfında yer alırlar). Bunların
sterilizasyonu gerekir. Ayrıca
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biyopsi pensi, rehber tel, polipektomi kementi (snare), enjeksiyon iğnesi ve sfinkterotom gibi mukoza zarına nüfuz eden (delen) endoskopi
aksesuarları da kritik aletler olarak sınıflandırılır. Gastroentorolojide
kullanılan ve kritik alet grubunda yer alan endoskopların sınıflandırılması Tablo 2’de gösterilmiştir (Kaynak 15’den değiştirilerek alınmıştır). Resim 2’de de fleksibl ve çeşitli rijit endoskoplar ile sunulmuştur.
Tablo 2. Gastroentorolojide kullanılan endoskopların sınıflandırılması.

ENDOSKOPLAR
Fleksibl skoplar

Rijit skoplar

• Üst GİS endoskopları
• Özofagogastroduodenoskop
• Duodenoskop
• Transözofageal EKO yapan endoskop
• Alt GİS endoskopları
• Sigmoidoskop

• Laparoskop
• Rektosigmoidoskop
• Rektoskop
• Anoskop
• Kolonoskop
• Enteroskop

Resim 2. Fleksibl ve çeşitli rijit endoskoplar, endoskopun iç yapısı
ve kısımları.

Fleksibl endoskop

Endoskopun iç kısımları
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Rijit endoskoplar

Fleksibl endoskopun iç yapısı
Kritik aletlerin yeniden kullanılabilmesi için steril olması şar ır. Endoskopi aksesuarları tek kullanımlık (disposable) ve çok kullanımlık
(reusable) olarak temin edilebilmektedir. Tek kullanımlık aletler yeniden temizlenerek kullanılmamalıdır. Çok kullanımlık aksesuarların
nasıl yeniden kullanıma hazırlanacağı talimatını imalatçı firma vermeli
(EN17664) ve buna göre yeniden kullanıma hazırlanmalıdır. Çok kullanımlık aksesuarların uygun olanları ısı ile sterilize edilmelidir. Isı sterilizasyonundan sonraki sırada önerilebilecek yöntem gaz dezenfektanlar (etilen oksit, gaz plazma yöntemi gibi) ile yapılan sterilizasyondur. Yüksek düzeyde etkili olan sıvı dezenfektanlar sporlar dahil tüm
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mikro organizmaları öldürebilir. Ancak rutin uygulamada, büyük bir
zorunluluk yok ise, sıvı dezenfektanlar kritik aletlerin sterilizasyonunda kullanılmayıp yüksek düzey dezenfeksiyonunda kullanılmalıdır. Tablo 3’de çok kullanımlık aksesuarların sterilizasyonu
özetlenmiştir (14).
Tablo 3. Çok kullanımlık aksesuarların sterilizasyonunda
kullanılan yöntemler.
- Buhar sterilizasyonu (Islak sterilizasyon)
- Kuru ısı sterilizasyonu
- Gaz sterilizasyonu (Yaygın ve onaylı)
• Etilen oksit
• Formaldehid
• Hidrojen peroksit gaz plazma
• Ozon
• Klordioksit
- Radyasyon
- Sıvı kimyasallarla sterilizasyon (örn. %2’lik perasetik asit)

6.1.2. Yarı kritik aletler
Mukozaya temas eden, ama mukoza zarına nüfuz etmeyen aletlerdir. Yarı kritik aletlerin dezenfeksiyonu gereklidir, ancak sterilizasyonu
gerekli değildir. Dezenfeksiyonda bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmaların öldürülmesi amaçlanır. Bu işlemler yapılırken sporların da bir kısmı harap olmaktadır. Tanı amaçlı üst GİS ve alt GİS
endoskopileri için kullanılan fleksibl endoskoplar yarı kritik aletler
grubunda yer alırlar.
6.1.3. Kritik olmayan aletler
Bunlar sağlam deri ile temas eden aletlerdir. Kritik olmayan aletler
için kullanılan düşük düzeyde dezenfeksiyon uygulanmasında bakterilerin vejetatif şekillerinin ve lipid içeren virüslerin öldürülmesi amaçlanır. Sağlam deriyle temas eden yatak, nevresim, çarşaf, yastık gibi
kumaş malzeme düşük riskli gruba girmekte olup kontaminasyon söz
konusu değilse ısı ve su yardımıyla dezenfekte edilmesi (sıcak suyla
yıkanıp, ütülenmesi vb.) yeterli olur. Düşük risk taşıyan gereçler
(sürgü,ördek, tansiyon aleti vs.) ve zemin için deterjanlı suyla yapılan
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temizlik (düşük düzeyli dezenfeksiyon) yeterlidir. Hastanın vücut atıkları ile kontaminasyon söz konusu ise dezenfektan maddelerden yararlanılabilinir.
Spaulding sınıflamasına göre sınıflanan aletler, tanım ve gerekli
olan dezenfeksiyon düzeyi Tablo 4’te özetlenmiştir.
Tablo 4. Spaulding sınıflandırması.
Alet sınıfı

Kritik aletler
Yarı kritik aletler
Kritik olmayan aletler

Tanım

Gerekli dezenfeksiyon

Steril vücut boşluğuna girer Sterilizasyon
Mukozaya temas eder, deriye
nüfuz etme
Sağlam deri ile temas eder

Yüksek düzey dezenfeksiyon
(Sterilizasyon gerekmez)
Düşük düzey dezenfeksiyon

Dezenfektanlar yüksek düzey, orta düzey ve düşük düzey olmak
üzere 3 gruba ayrılır:
1. Yüksek düzey dezenfektanlar:
Bu dezenfektanlar tüm bakteri sporlarını inaktive eden sterilizan etkili dezenfektanlar ve sterilizasyon düzeyinde germisidal (patojen mikroorganizmaları öldürücü) etkiye sahip ve bakteri sporlarının da bir
kısmını öldüren yüksek düzey dezenfektanlar olmak üzere iki grubu
bulunmaktadır. Sterilan olarak formüle edilen kimyasal germisitler
(patojen mikroorganizmaları öldüren ajanlar) alet sterilizasyonunda
hemen hemen hiç kullanılmaz. Fakat bu germisitler, yüksek düzey dezenfeksiyonlarda sıklıkla tercih edilmektedir.
Kısacası yüksek düzey dezenfeksiyon vejetatif mikroorganizmaların
tamamını, bakteri sporlarının bir kısmını ortadan kaldıran bir işlemdir.
Dezenfektan bir kimyasaldan beklenen minimal etki bakteri sayısını
>104 misli azaltmasıdır.
FDA(U.S. Food and Drug Administration = A.B.D. Gıda ve İlaç Yönetimi) yüksek düzeyli bir dezenfektanda, mikroorganizma sayısında
6 log’luk bir azalma öngörmektedir. Yani Sterilite Güvence Düzeyi (Sterility Assurance Level=SAL) 6 log (1/1000000) olmalıdır. Bunun anlamı
işlem sonunda mikroorganizmaların canlı kalma ihtimalinin milyonda
bir (1/1000000) olmasıdır. (örn. bir ortamda 10.000.000 tane mikroorganizma varsa, yüksek düzey dezenfeksiyondan sonra bu sayı 10’a
düşmelidir).
CDC ( U.S. Centers for Disease Control and Prevention=A.B.D. Has-
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talık Kontrol ve Korunma Merkezleri) tanımına göre sporosid kimyasallarla uzun süreli temas sterilizasyon, kısa süreli temas ise yüksek
düzeyli dezenfeksiyondur.
Bu tanımlamalara göre, yapılan dezenfeksiyon işlemi, tüm bakteri
formlarını (gram+, gram- ve mikobakteriler), virüsleri (hem duyarlı
lipid zarlı HIV tarzı virüsler hem de az dirençli polio virüsleri), mantarları (kandida vs.) ve protozonları(giardia vs.) yok edilebilmelidir.
Yüksek düzey dezenfeksiyon, yarı kritik aletlerin yeniden kullanıma
hazırlanması işleminde CDC kılavuzlarında tavsiye edilen minimum
uygulamadır. En önemli özelliği bakteriyel sporlara karşı onaylanmış
etkisidir.
FDA, standart temizlik protokolü uygulamasında 200 C’lik ısıya
sahip sterilizan etkili bir dezenfektanın 20 dakika temasının yüksek
düzey dezenfeksiyona ulaşmak için yeterli olduğunu belirtmiştir. Bu
işlem ile mikobakteriler dahil birçok mikroorganizma yok edilir. FDA,
yüksek düzey dezenfeksiyon için %2-3 gluteraldehit dışında, %7,35
hidrojen peroksit + %0,23 perasetik asit, %0,55 ortofitalaldehit kullanılmasını önermektedir. Tablo 5’de ABD’de yarı kritik aletlerin yüksek
düzey dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektanlar ve konsantrasyonu özetlenmiştir (13).
Tablo 5. ABD’de yarı kritik aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektanlar ve konsantrasyonu.
Temas süresi ≥ 12-30 dak., sıcaklık 200 C
Dezenfektan

Konsantrasyon

Gluteraldehit
Ortofitalaldehit (12 dak.)
Hidrojen peroksit*
Hidrojen peroksit ve perasetik asit*
Hidrojen peroksit ve perasetik asit*
Hipoklorit*
Gluteraldehit + fenol(fenat)**
*Kozmetik ve işlevsel bozukluk yapabilir
**Etkisi onaylanmamış

≥%2
% 0,55
% 7,50
% 1 / % 0,08
% 7,5 / % 0,23
650 - 675 ppm
% 1,21 / % 1,93

2. Orta düzey dezenfektanlar:
Bakteri sporlarını öldürmeyebilir; fakat mikobakterileri ve özellikle
Mycobacterium tuberculosis’i inaktive etmelidir. Bu dezenfektanlar aynı
zamanda mantarlara (aseksüel sporlar dahil, klamidosporlar ya da seksüel sporlar hariç), zarflı ve zarfsız, orta ve küçük boyutlu virüslere
karşı etkilidir. Alkoller (% 70-90 etanol ya da izopropanol) bazı feno27

likler ve iyodofor preparatları orta düzeyli dezenfektanlar sınıfına
girer.
3. Düşük düzey dezenfektanlar:
Belirli bir temas süresi içerisinde bakteriyel sporları, mikobakterileri,
tüm mantarları ve küçük veya zarfsız virüsleri yok etme konusunda
güvenilemeyecek dezenfektanlardır. Bu dezenfektanlar rutin uygulamada faydalı olabilir, çünkü vejetatif bakteri formlarını ve çoğu mantarı, aynı zamanda orta büyüklükteki ya da zarflı virüsleri hızla
öldürebilirler. Dörtlü amonyum bileşikleri ve bazı iyodoforlar ya da
fenolikler düşük düzey dezenfektan olarak kullanılan kimyasallardır.
Ayrıca, etkili maddenin konsantrasyonuna bağlı olarak germisit etki
değişkenlik gösterir. Etkili maddelerin konsantrasyonlarına bağlı olarak iyodofor ve fenoliklerin dezenfeksiyon düzeyleri orta ya da düşük
olarak sınıflandırılabilir. Germisit kimyasal maddelerin tümü bu kapasiteye sahip değildir. Kritik olmayan materyaller için düşük düzeyli
dezenfeksiyonda kullanılan dezenfektanlar Tablo 6’da özetlenmiştir.
Tablo 6. Kritik olmayan materyallerin düşük düzeyli dezenfeksiyonu.
Temas süresi > 1 dak.
Dezenfektan

Konsantrasyon

Etil alkol / izopropil alkol
Klor
100 ppm
Fenolik
Ü.Ö.
İyodofor Ü.Ö.
Dörtlü amonyum bileşikleri

% 70 / % 90

Ü.Ö.

Ü.Ö. : Üretici firma önerisine göre
Antiseptik ve dezenfektanlara karşı mikroorganizmalardaki hassasiyet durumu Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Mikroorganizmalarda antiseptik ve dezenfektanlara karşı duyarlılık.
En az duyarlı
Prionlar



Coccidia (Cryptosporidium)



Sporlar (Baccillus, Clostridium diﬃcile)



Mikobakteriler (M.tuberculosis, M. Avium-intracellulare)



Kistler (Giardia)



Küçük zarfsız virüsler(Polio virus)



Trofozoitler (Acanthamoeba)



Gram negatif bakteriler (Pseudomonas, Providencia)



Mantarlar (Candia, Aspergillus)



Büyük zarfsız virüsler (Enterovirus, Adenovirus)



Gram pozitif bakteriler (S.aureus, Enterococcus)



Lipid zarflı virüsler (HIV, HBV)

En çok duyarlı
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Özellikle son 25 yılda endoskop teknolojisinin gelişmesine bağlı tanı
ve tedavi amaçlı birçok endoskopik girişim uygulanmaktadır. Anılan
sınıflamaya göre endoskoplar steril vücut boşluklarına temas etmektedir. Bu nedenle sterilizasyonları gerekir. Endoskoplar yeniden kullanıma hazırlanırken, endoskopların ısıya ve buhara dayanıklı
olmaması nedeniyle ucuz olan ısı ve buharla sterilizasyon yöntemlerinden yararlanılamaz.
Endoskop sterilizasyonu için kullanılan yöntemlerin pahalı ve
zaman alıcı olması, dar ve uzun kanallarında kimyasalların yeterli düzeye ulaşamaması, endoskopları yeniden kullanıma hazırlama süresinin kısa tutulması (hasta sayısındaki artışa bağlı hasta aralarının
kısalması nedeniyle) gibi sebeplerle yüksek düzey dezenfeksiyon ya
da sterilizasyon uygulaması ve bu uygulamalarda özel standart yöntemlerin gerekliliği büyük önem arz etmektedir.
İdeal dezenfeksiyon ya da sterilizasyon yöntemi aşağıda belirtilen
özelliklere sahip olmalıdır (13):
• Çok etkili olmalı,
• Hızlı etki göstermeli,
• Yeterli nüfuz etmeli,
• Tüm materyalle uyumlu olmalı,
• Toksik olmamalı,
• Organik madde varlığına rağmen etkili olmalı,
• İşlem hataya açık olmamalı,
• Kolayca kontrol edilebilmeli.
Ne yazık ki anılan bu özelliklere sahip ideal bir dezenfeksiyon ve
sterilizasyon yöntemi henüz yoktur.
Bazı faktörler mikroorganizmaların dezenfeksiyon ya da sterilizasyonunu etkiler.
Bu faktörler:
1 Başlangıçtaki mikroorganizma sayısı
Kritik bir faktördür. Çünkü zaman ve yok edilen mikroorganizma
arasında logaritmik bir bağıntı vardır. Manüel temizlik organizma sayısını başlangıçtakinin 5 log veya daha altına indirebilir. (1/100000 oranında veya daha fazla düşürebilir). Bu durum temizlemenin
dezenfeksiyon protokolleri içinde oldukça önemli olduğunu gösterir.
Etkili manüel temizleme kimyasal dezenfeksiyonun etkisini ar ıran
ana faktördür.
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2 Sıcaklık
Genellikle sıcaklığın artışıyla mikroorganizmaların ölme hızı doğru
orantılıdır. Tavsiye edilen sıcaklığın altında kullanılması kimyasalın
aktivitesini düşürür ve temas süresinin belirlenmesini zorlaştırır.
Ancak, kimyasalların yüksek ısıda bozulabileceği ve toksik gazlar çıkarabileceği göz ardı edilmemeli ve ürün güvenlik talimatları göz
önüne alınarak kullanılmalıdır.
3 Konsantrasyon
Kimyasal dezenfektanlarda konsantrasyon çok hassas bir durumdur.
Genellikle daha düşük konsantrasyonlarda aynı miktarda organizmanın ölmesi daha uzun zaman alır. Hedeflenen mikroorganizmaların tamamına, en kısa sürede etkili olacak konsantrasyonda kullanım
önerilmektedir. Fazla kullanım ekonomik kayba, az kullanım ise dezenfeksiyon / sterilizasyon hedefine ulaşamamaya yol açarak daha fazla
ekonomik kayba neden olur. Kullanıma hazır ürünlerin tercih edilmesi
konsantrasyon hatalarını ortadan kaldırabilir. Üretici firma tarafından
belirtilen son kullanma tarihi kesinlikle aşılmamalıdır. Kimyasal dezenfeksiyonda kullanılan dezenfektanların minimal etkili konsantrasyonu
(MEK) takip edilmelidir. Çünkü kullanım ile dezenfektan solüsyonun
konsantrasyonunda seyrelme meydana gelir. MEK kontrolünde test
stripleri kullanılır. Strip kutularının kapakları kapalı olacak şekilde saklanmalıdır. Strip ışığa maruz kalmamalıdır. Kullanım sürelerinde üretici firma önerileri dikkate alınmalıdır.
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Dezenfektanların konsantrasyon kontrolü için test stripleri kullanılmaktadır. Test stripleri kullanım ömrü bi ikten sonra imha edilmelidir.
Test sıklığı solüsyonların hangi sıklıkta kullanıldığına bağlı olup günlük kullanım ve her gün en az bir kez kontrol önerilmektedir. Test sonuçları kaydedilmelidir (14). MEK değerini koruyor olması, kullanım
ömrünün uzaması anlamına gelmez. Ayrıca kullanım ömrü dolmamış
olsa bile, MEK değerinin altına düştüğünde kullanılabileceği anlamına
da gelmez. Durulanmış endoskoplarda kalan suyun dezenfektanı seyreltmesi özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur.
4 Temas Süresi
Kimyasal dezenfektanlarla bütün organizmaların ölmesini garanti
edebilecek spesifik bir temas süresi yoktur. Mevcut mikroorganizma tipi,
kimyasal aktiviteyi bozabilecek organik madde varlığı, pH, sıcaklık, dezenfektan konsantrasyonuna etki eden faktörlerdir. Eğer temizlik uygunsuz yapılmışsa daha uzun süreli temas bile endoskobun yüzeyinde
veya kanallarında bulunan patojen organizmaların ölmesi için yeterli
olmaz. Yeterince temizlenmemiş bir bronkoskopta 10 defa üst üste dezenfeksiyona rağmen mikobakterilerin ölmediği tespit edilmiştir.

6.2. Yeniden işlem prosedürünün amaçları
Yeniden işlem prosedürünün amacı aletlerde bulunan patojen bakteri sayısını daha sonraki hastaya ve bu aletleri kullanan personele zarar
vermeyecek bir düzeye düşürmektir. Tüm hastaların olası bir risk içine
girdikleri göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle her endoskopik girişimden
sonra endoskop ve aksesuarlar aynı standartlara göre yeniden işleme
tabi tutulmalıdır (evrensel önlemler). Fleksibl endoskopların yeniden
işlemi aşağıda sıralanan etkileri yerine getirmelidir:
• Temizlik etkisi
• Dezenfeksiyon etkisi,
• Bakterisidal (bakterileri öldürücü) etki,
• Mikobakterisidal (mikobakterileri öldürücü) ve/veya
tüberkülosidal (tüberküloz mikrobunu öldürücü etki),
• Fungisidal (mantar öldürücü) ve/veya yeastisidal
(maya öldürücü) etki,
• Virüsidal (virüs öldürücü) etki (zarflı ve zarfsız virüslere karşı).
Kullanılan koşullarda (örn. Süre ve sıcaklıkta) yarı kritik aletlerin yeniden işleme tabi tutulmasında sporisidal aktivite zorunlu olmamakla birlikte, EN ISO 15883-4 protokolü sporisidal aktivite sağlamak
için daha uzun süreli dezenfektan kullanımını önermektedir.
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6.3. Gereken personelin özellikleri
Uygun ve yeterli bir yeniden işlem prosedürünü sağlamak için aşağıda sunulan koşullar olmalıdır:
• Endoskopların ve aksesuarların doğru bir şekilde yeniden işleminde gerekli olan ön koşullar, yeterli sayıda eğitimli personel
ve yeterli zamandır,
• Bu hizmete ayrılmış eğitimli personel. Endoskopik donanımı
yeniden kullanıma hazırlama işlemini yalnız özel olarak eğitilmiş, yetkin (yasal, sertifikalı) personel gerçekleştirmelidir. Bu
uygulama hem rutin hem de acil endoskopi için geçerlidir,
• Yetkinliğin sürdürülebilmesi için düzenli pratik yapılması ve
personel eğitiminin düzenli güncellenmesi esastır,
• Endoskop tasarımları tiplerine ve üreticilerine göre değişmektedir. Bu nedenle tatminkar temizliği, dezenfeksiyonu ve güvenliği sağlamak için personelin tüm donanımın yapısı ve tasarımı hakkında bilgisi olmalıdır.

6.4. Endoskopları yeniden kullanıma hazırlama odası
Endoskopi donanımının yeniden işlem prosedürü yalnız amaca
göre tasarlanmış yeniden işlem odalarında yapılmalıdır.
Bunun amaçları aşağıda belirtilmiştir:
• Personel ve toplumun enfeksiyon ve bulaşma riskini en aza
indirmek,
• Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan kimyasallardan korunmak (örn. toksik/alerjik reaksiyonlardan, zararlı
buharlardan),
• Enfeksiyöz (bulaşıcı) materyal, kan ya da vücut sıvıları ile
olası çapraz bulaşmadan korunmak.
Klinik ya da endoskopi ünitesi başkanı yeniden işlem için yeterli
olanakları sağlamakla sorumludur.
Yeniden işlem odalarında birbirinden ayrı kirli alan, temiz alan ve
saklama alanı bulunmalıdır. Dezenfekte edilmiş endoskop ve aksesuarların yeniden bulaşmasını önlemek için kirli (bulaşık) ve temiz çalışma alanları birbirinden kesinlikle ayrılmalıdır.
Kimyasal buharlardan oluşan riskleri en aza indirmek için odanın
yeterli havalandırma ve meydana gelen buharı dışarı atma sistemi olmalıdır.
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Endoskopi donanımının temizlik, dezenfeksiyon ve durulanması
için ayrı evye (lavabo) düzeni olmalıdır. Evyeler kimyasallara dayanıklı, kolay temizlenebilen paslanmaz çelik ya da plastik gibi bir malzemeden üretilmelidir. Lavabo düzenindeki evyeler geniş ve derin
(örn. 50 cm x 50 cm genişliğinde ve 40 cm derinliğinde olmalıdır). Her
evyede sıcak ve soğuk su akan batarya (musluk) bulunmalıdır. Yeniden
işlem prosedürü manüel yapılıyorsa ayrı bir durulama evyesi bulunmalıdır. Endoskopi donanımının, evye düzeninde temizlendikten
sonra, üzerine konması için temiz alanda bir banko bulunmalıdır. Ayrıca, yalnız el yıkama ve el dezenfeksiyonuna ayrılmış bir evye de gereklidir. Yeniden işlem odasında yıkayıcı dezenfektörler ya da
otomatik dezenfeksiyon cihazları için gerekli olan tüm teknik donanım
bulunmalıdır.
Resim 3’te evyeye, Şekil 2’de endoskopu yeniden kullanıma hazırlama odasının tasarımlarına örnekler sunulmuştur.
Resim 3. Evye örneği

Şekil 2. Endoskopu yeniden kullanıma hazırlama odası tasarımları.
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Kirli alan (1) , temiz alan (2), saklama alanı (3) ve rapor odası (4)
dahil endoskopu yeniden kullanıma hazırlama ya da yüksek düzey dezenfeksiyon kompleksinin mimari planı. Bu kompleks yaklaşık 180 m2
alanı kaplamaktadır. Endoskopu yeniden kullanıma hazırlama ya da
yüksek düzey dezenfeksiyon kompleksi VA San Diego, CA yönergelerine göre tasarlanmıştır. Tahmini maliyeti 1 milyon dolardır. (Bu tasarım http://www.srdmanagement.com/projects web sitesinden alınmıştır.)

7. Endoskopların temizliği ve dezenfeksiyonunda
kullanılan su ve işlem kimyasalları
7.1. Su

Endoskopların tüm temizlik işlemlerinde kullanılan ana çözücüdür.
Kendisi gibi polar özelliğe sahip (hidrofilik) maddeleri eritir. Buna karşılık polar olmayan (hidrofobik) yağ ve proteinler suda çözülmezler.
Ancak sürfaktanlar (sabun ve deterjanlar) bunların çözülmesini sağlar.
Suyun yüzey gerilimi temizlik işleminde olumsuz etki oluşturur. Bu
nedenle yüzey aktif maddelerle yüzey geriliminin azaltılması gerekir.
Suyun etkisini sertlik derecesi, içerdiği mineraller, iyonlar ve pH değeri değiştirir. Sert sular temizlik maddelerini bağlayarak etkiyi azaltır.
Sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları yüzeylerde tortu halinde birikerek mikropları gizleyebilmekte ve ayrıca aletlerde korozyona neden olabilmektedir. Sert sulara yumuşatıcıların (fosfatlar,
fosfanatlar, çamaşır sodası vb.) ilave edilmesi temizliği kolaylaştırır.
Bu maddeler suyu sertleştiren, çözünmeyen kalsiyum, magnezyum
tuzlarını suda çözünebilen sodyum tuzlarına dönüştürür.
Sudaki klor iyonları çelik malzemelerde demir iyonlarıyla reaksiyona girerek oyuklaşma korozyonuna yol açar. Buna karşılık sudaki
slikatlar aletler üzerine çökerek renkli (opak, koyu mavi) sert oluşumlara neden olur.
Suyun kalitesi filtrasyon, distilasyon, deiyonizasyon ya da ters
ozmoz yöntemleriyle iyileştirilebilir.

7.2. Kimyasal maddeler (kimyasallar)

Endoskopların yeniden kullanıma hazırlanmasında kullanılan kimyasal solüsyonlar Avrupa Tıbbi Cihaz Yönergesi’ne göre tasarlanmalı,
test edilmeli ve üretilmelidir (5). İşlem kimyasalları, endoskoplar, manüel kullanım, yıkayıcı dezenfektörler ve otomatik dezenfeksiyon makineleri ile kullanıma uygun olmalıdır. Malzeme uyum testleri,
deterjan ve dezenfektanı tek başına ve birlikte kullanarak test parçaları
ya da endoskopların tamamı üzerinde yapılır. Endoskop, kimyasal
madde ve yıkama makineleri üreticileri malzeme uyumluluğu hak35

kında bilgi vermelidir. (örn. Endoskop üreticisinin kendi iç standartlarına ve endoskop türüne bağlı olarak endoskopların 1000 ile 2000 arasında gerçekleşen yeniden kullanıma hazırlama döngülerini ciddi bir
hasar görmeden geçmeleri gerekir). Hafif kozmetik değişiklikler kabul
edilebilir.
7.2.1. Deterjanlar (Ön temizleme solüsyonları)
Temizlemeye yardım amacıyla kullanılan bir bileşim ya da bileşimler karışımıdır. Sıklıkla deterjan terimi tıbbi cihazların temizlenmesi
için kullanılan sabun ve diğer kimyasal sürfaktanlar (yüzey aktif maddeler) arasında ayrım yapmak için kullanılır. Deterjanlar 2 ana gruba
ayrılır.
• Enzim ve / veya alkalen güçlendirici içerenler,
• Antimikrobiyal aktif madde içerenler.
Antimikrobiyal aktif madde içeren deterjanlar başlıca manüel temizleme işleminde kullanılır.
Her iki gruptaki deterjanların çoğu organik kirleri ve yüzeydeki
mikroorganizmaları çözmek veya temizlik solüsyonunda çözünmesini
sağlamak için az köpüren aktif yüzey maddeleri içerir.
Oda sıcaklığında ön temizleme
ve manüel temizleme basamaklarında kullanılan sürfaktanların az
köpürmesi önemlidir. Çünkü az köpüklü ortamda endoskopların net
bir şekilde gözlenmesi, kanallarının
daha iyi fırçalanması ve personelin
daha iyi korunması sağlanabilir. Temizleme solüsyonu personelin etkilenmemesi için yüksek sıcaklıklarda
(40 oC ’ye kadar) bulanıklaşarak bozulmamalıdır.
Antimikrobial aktivitesi olmayan
deterjan solüsyonları bir kez kullanılmalıdır. Antimikrobial aktivitesi
olan deterjan solüsyonları her gün
taze olarak hazırlanmalıdır. Eğer
mümkünse ideal olarak deterjan solüsyonları tekrar kullanılmamalıdır
(7).
Ön temizlikte kirin cinsi, lokalizasyonu
ve yapısal karakteri (biyoElektron mikroskopu ile görülefilm gibi) önem taşır.
bilen BİYOFİLM örnekleri
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Protein, yağ, karbonhidrat, inorganik maddeler ve tuzlar temizlik
işlemleri açısından farklılık gösterir (Tablo7).
Tablo 7. Kirin cinsine göre çözücü ortam ve yüksek ısının etkisi.
Kir Tipi
Protein
Yağ
Karbonhidrat
İnorganik maddeler, tuzlar

Çözücü Ortam
Alkali, asit
Alkali
Su
Su, asit

-

Yüksek Isının Etkisi
Denatürasyon
Polimerizasyon
Karamelleşme

7.2.1.1 Enzim katkılı deterjanlar
Enzim katkılı deterjanlar bir ve ya daha çok enzim (örn. Proteaz,
amilaz ya da lipaz) içerirler. Enzimler organik kirlerin uzaklaştırılmasını kolaylaştıran protein yapısında maddelerdir. Endoskopların yüzeyindeki kirlerin (kan, serum, doku materyali vb.) büyük bölümü
protein yapısında olduğundan enzim katkılı deterjanlar öncelikle proteaz içerir. Proteazlar, protein kalıntılarını daha küçük moleküllere
parçalayarak daha fazla çözünür hale getirirler. Amilazlar nişasta kalıntılarını ve lipazlar da yağ kalıntılarını parçalarlar.
Bunlar spesifik şekilde ve belirli sıcaklıklarda aktivite gösterebilirler.
Özellikle hassas aletlerin veya ulaşılması güç kirlerin temizliğinde, organik materyalin heterojen yapısı nedeniyle sadece enzim karışımları
etkili olabilmektedir. Bu nedenle üretici firma tarafından belirlenen
oranda sulandırılmaları, belirlenen sıcaklık ve sürelere uygun kullanılması gerekir. Enzimlerin antibakteriyel etkileri yoktur. Aksine proteinleri mikrop üremesi için daha elverişli küçük moleküllere
parçalarlar. Bu nedenlerle her temizlemeden sonra çözeltilerin değiştirilmesi gerekir.
Enzim katkılı deterjanlar biyofilm tabakasının yok edilmesinde etkilidir. Diğer kimyasallarda olduğu gibi endoskopların yeterince durulanarak emzimden temizlenmesi gerekir. Hastalarda istenmeyen
etkilere, kullanıcılarda da astım benzeri alerjik reaksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir.
7.2.1.2 Alkalen madde katkılı deterjanlar
Alkalen madde katkılı deterjanlar hafif bir alkali temizliği oluşturan
kimyasal maddeler içerirler. Organik maddeleri ve özellikle yağları en
iyi temizleyen maddelerdir. Alkalen maddeler, aletler üzerindeki organik kalıntıları kaldırarak temizlik solüsyonu içerisinde çözülmesine
yardımcı olur. Alkali maddeler güçlü temizleyici özellikleri yanında
koroziftirler. Bu nedenle tıbbi aletlerin temizliğinde malzemelerle çok
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daha uyumlu olan nötral veya nötrale yakın deterjanlar tercih edilir.
Özellikle endoskopların bazı parçalarıyla malzeme uyumsuzluğu olduğu için, pH değeri >11 olan güçlü alkalen temizleyicilerin fleksibl
endoskopi aletlerinin temizliğinde kullanılması tavsiye edilmez.
7.2.1.3 Enzim ve alkalen madde katkılı deterjanlar
Bu deterjanlar hem enzim hem de alkalen madde içerirler.
7.2.1.4 Antimikrobiyal aktif maddeler içeren deterjanlar
Bazı Avrupa ülkelerinde sağlık otoriteleri tarafından onaylanmış antimikrobiyal madde içeren deterjanların manüel temizleme sırasında
kullanılması yaygın olarak önerilmektedir. İşlem sırasında bu tür
ürünü kullanmak personelde enfeksiyon riskini azaltabilir. Antimikrobiyal aktivitesi olan deterjanların etkisi EN14885 Avrupa standartları
göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Mikrobiyolojik testlerin kirli
ortam koşullarında yapılması çok önemlidir. Etkisi en az bakterileri,
mayaları ve zarflı virüsleri öldürücü olmalıdır.
Antimikrobiyal maddeler içeren deterjanlar ulusal yönergelere, üreticinin belir iği kullanma talimatlarına ve kontaminasyon miktarına
bağlı olarak kullanılmalıdır. Eğer deterjanlarda antimikrobiyal maddeler kullanılıyorsa, temizleme solüsyonu kısa aralıklarla ve günde en
az bir defa değiştirilmelidir. Genellikle, bu tür deterjanların içeriğinde
amin bileşikleri, perasetik asit ve bunun tuzları, biguanid ve dörtlü
amonyum bileşikleri bulunur.
Etkili bir temizlik yapıldığını gösteren testlere göre, amin bileşikleri
ya da perasetik asit tuzlarını ihtiva eden deterjanların bir alkali güçlendirici ile birleştirilmesi antimikrobiyal etki yapmaktadır. Benzer
kombinasyon etkileri, içeriğinde enzimler ve dörtlü amonyum bileşikleri içeren deterjanlardan da elde edilir.
Antimikrobiyal aktivitesi olan madde içeren deterjanların kullanılması dezenfeksiyon işlemi yerine geçmez. Aldehit içeren deterjanlar,
proteini denatüre ederek ve pıhtılaştırarak tespit e iği için, temizlik
aşamasında kesinlikle kullanılmamalıdır.
7.2.2. Dezenfektanlar
EN14885 Avrupa standartlarına göre manüel kullanımda ya da otomatik dezenfeksiyon cihazlarında oda sıcaklığında kullanılan dezenfektanlar etkili kabul edilmektedir.
Endoskop yeniden işlem prosedürü için kullanılan dezenfektanlar
bakteri, mantar, mikobakteri, zarflı ve zarfsız virüs gibi mikroorganizmalara karşı belli bir sıcaklıkta tam etki göstermelidir. Mikroorganizmalarla kimyasal olarak etkileşen oksitleyici maddeler ve aldehitler
38

gibi aktif maddeler mikroplara karşı gereken yaygın etkiyi gösterir. Aldehit grubu içerisinde formaldehit, gluteraldehit ve ortofiteraldehit ve
oksitleyici maddeler içerisinde hipoklorik asit, klor dioksit ve perasetik
asit ve tuzları yer alır. Alkol, fenol ve amonyum bileşikleri gibi aktif
olmayan maddelerin, mikroplara karşı gereken etkiyi gösteremedikleri
için endoskop dezenfektanı olarak kullanılması tavsiye edilmez (Daha
ayrıntılı bilgi için Bölüm 6’ya bakınız).
7.2.2.1. Gluteraldehit
Gluteraldehit bazlı dezenfektanlar, konsantre veya kullanıma hazır
ürünler şeklinde manüel olarak, otomatik dezenfeksiyon cihazlarında
veya yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılabilir. FDA onayı vardır.
Kullanıma hazır gluteraldehit solüsyonlarının konsantrasyon aralığı %2 ile %3,4 olup kullanım süreleri değişiktir. Yüzey aktif madde
içermeyen, alkalenle aktifleştirilmiş %2’lik gluteraldehitli ürünün maksimum kullanım süresi 14 gün, %3,4’lük aktif madde içeren bir ürünün
ise kullanım süresi 28 gündür. Gluteraldehit konsantrasyonunun
doğru kontrolü, güvenilir bir etki sağlayabilmesi için gereklidir. Tüm
mikroorganizmalar için gerekli olan temas süresi farklıdır ve yerel
standartlara göre ya da EN 14885’e göre tespit edilmesi gerekir.
Konsantre gluteraldehit bazlı dezenfektanların seyreltme oranı bileşimine ve EN 14885 standartlarına ya da yerel standartlara göre test
edilmiş konsantrasyon süresine bağlıdır. Gluteraldehit bazlı konsantre
ürünler sıklıkla glioksal ve süksinik aldehit gibi diğer aldehitlerle veya
dörtlü amonyum bileşikleri gibi aktif maddelerle birlikte kullanılırlar.
Gluteraldehit’in avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır.
Avantajları arasında nispeten ucuz olması, biosidal aktivitesinin yüksekliği, endoskoplara ve aksesuarlara zarar vermemesi, organik
madde varlığında aktivite gösterebilmesi, metal, kauçuk ve plastik gibi
maddeleri aşındırmaması sayılabilir.
Bununla birlikte hem klinik personeli hem de hastalar bakımından
Gluteraldehitin bir dizi dezavantajları bulunmaktadır. Tahriş edici olup
duyarlılaştırıcı özelliği vardır. Alerjik reaksiyonlara (deride, gözlerde,
kulakta, burunda ve boğazda) yol açabilir. Böylece deri iltihabına, konjoktivite, burun tahrişine ve mesleki astıma neden olabilir (8). Gluteraldehitin kültürlenmiş insan hücrelerinde sitotoksisite gösterdiği
tespit edilmiştir. Gluteraldehit kullanımının personel üzerindeki zararları önemli olup endoskopi birimlerinde çalışan personelin %35’inde
toksisiteden kuşkulanılmış ve bunların %80’inde zararlı etkiler saptanmıştır. İyi havalandırılmış mekanlarda ve kapağı iyi kapanan kaplarda
kullanılması önerilir. Gluteraldehitin diğer dezavantajları arasında,
proteinleri pıhtılaştırması ve tespiti ve belirtilen temas süresinde atipik
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mikobakterilerin ortadan kaldırılamaması sayılabilir. Belirtilen temas
süresinde atipik mikobakterilerin ortadan kaldırılamaması, bronkoskopide tanı sorunlarına ve mesela Mycobacterium avium kompleksine
dahil bakteriler bulunduran bağışıklık sistemi bozulmuş hastalarda
çapraz enfeksiyon tehlikesine yol açmaktadır. Bu durum ileride Gluteraldehite dirençli mikobakterilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Durulaması iyi yapılmayan gluteraldehitin kalıntıları hastalarda
kalın bağırsak iltihabına (kolit), karın kramplarına ve kanlı diyareye
neden olabilmektedir. Çevre kirliliğini önlemek için kullanım süresi
bitiminde NaHCO3 ile nötralize edilerek kanalizasyona atılması gereklidir (Tablo 5’e bakınız). Gluteraldehitin avantaj ve dezavantajları
Tablo 8’de özetlenmiştir (1).
Tablo 8. Gluteraldehit’in avantaj ve dezavantajları.
Avantajları

Dezavantajları

Kullanımdaki solüsyonun ömrü 14 gündür.

25°C’lik sıcaklıkta bakteriyel
sporlar ve mikobakterilere
karşı yavaş etkili

Ucuz

Duyarlılaştırıcıdır. Gözleri, deriyi
ve solunum sistemini tahriş eder.
Deriyi boyar.
Odayı havalandırmak gereklidir

Biosidal aktivitesi yüksek

Aletler yetersiz durulandığında
hastalarda istenmeyen etkiler
meydana gelir.

Endoskoplara ve aksesuarlara zarar vermez

Tespit edicidir. Kalıntı film
(biyofilm) tabakası meydana getirebilir.
Kapsamlı bir temizleme yapılmalıdır.

Organik madde varlığında aktiftir

Çevre sağlığı ve güvenliği
önlemleri pahalıdır

7.2.2.2. Ortofitalaldehit
Ortofitalaldehit bazlı dezenfektanlar % 0.55 oranında aktif madde
içeren kullanıma hazır solüsyonlar olarak sunulur. Ticari olarak piyasada mevcut olan ürünler manüel olarak veya otomatik dezenfeksiyon
cihazlarında ve yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılabilir. Yapılan çalış40

malar ortofitalaldehitin gluteraldehi en daha iyi mikrobiyolojik etkisi
olduğunu göstermiştir. Ortofitalaldehitin gluteraldehite dirençli mikobakterilere karşı etkili olabilmesi için uzun süre temas etmesi gerekir.
Zararlı buharlar oluşturmaz, aktivasyon gerektirmez ve 3 ile 9 arasındaki geniş bir pH aralığında stabil kalabilir. FDA onayı vardır.
Ortofitalaldehit buharına maruz kalındığında solunum yolunda ve
gözlerde tahriş olabilir (7). İyi havalandırılmış mekanlarda ve kapağı
iyi kapanan kaplarda kullanılması önerilir.
Ortofitalaldehit avantajları gluteraldehite göre daha etkili ve uzun
ömürlü (2 hafta) olmasıdır. Ortofitalaldehit konsantrasyonunun her
zaman çok doğru bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
Ortofitalaldehit’nın bazı dezavantajları vardır. Bu dezenfektanın
etki ve özellikler bakımından bir süre daha değerlendirilmesi gerekmektedir. Güvenli temas düzeyleri ve uzun süre temasa bağlı hasarlar
hakkındaki bilgi azdır
Ortofitalaldehit proteinlerin pıhtılaşmasına ve tespitine neden olmaktadır (biyofilm). Amino ve tiyol gruplarının reaksiyonu sonucu
temas e iği yüzeyde, aletlerde, pamuklu kumaşlarda ve cil e boyanmaya neden olabilir (Maillart reaksiyonu). Ortofitalaldehit tekrarlanan
kullanımlardan sonra anafilaksiye benzer reaksiyonlara sebep olmuştur (Tablo 5’e bakınız). Ortofitalaldehitin avantaj ve dezavantajları
Tablo 9’da özetlenmiştir (1).
Tablo 9. Ortofitalaldehitin avantaj ve dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları
Bakteriyel sporlara
karşı yavaş etkilidir

7-14 gün süreyle kullanılabilir

Solunum yollarında ve
gözlerde tahriş edici etkisi

Malzemeler ile mükemmel
uyumluluğu vardır, zarar vermez

vardır. İyi havalandırılmış
alanlarda ve iyi kapanan kaplarda kullanılması önerilir.

Güvenli temas düzeyleri ve
uzun süre temasa bağlı
hasarlar hakkındaki bilgi azdır.

25°C’de 5-15 dk temas süresi yeterli
kabul edilmektedir

Tekrarlanan kullanımlardan sonra
anafilaksiye benzer reaksiyonlara
sebep olmuştur
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7.2.2.3. Perasetik Asit (PAA)
PAA (CH3 COOH) ve bunun tuzlarından oluşan dezenfektanlar, endoskopların yeniden temizleme işleminde kullanmak üzere sıvı ya da
toz şeklinde veya iki sıvı ya da sıvı ve toz içeren iki bileşenli sistemler
şeklinde ticari olarak piyasada bulunmaktadır. Bileşime bağlı olarak
ürünler oda sıcaklığında veya 56° C’ ye kadar daha yüksek sıcaklıkta
kullanılır. Konsantre ürünler Avrupa ya da yerel standartlara göre yapılmış mikrobiyolojik test sonuçlarına göre belirlenmiş seyreltme oranları baz alınarak su ile seyreltilmelidir. Dezenfekte edici çözeltinin
pH’sı PAA’nın etkisini büyük oranda etkiler. Yaygın olarak kullanılan
pH aralığı 3 ile 8,5 olup etkisi gluteraldehi en daha fazladır.
PAA düşük konsantrasyonlarda (< %0.3) bile sporosidal, bakterisidal, virusidal ve fungusidal olduğundan hidrojen peroksi en daha
güçlü bir biyosid olduğu düşünülmektedir. Perasetik asit ya da peroksiasetik asit, asetik asit ve oksijen gibi ürünlere kolayca parçalanmasına
ek olarak hidrojen peroksi en farklı olarak peroksidazlar tarafından
yıkılamazlar ve organik moleküllerin varlığında aktif olarak kalabilirler. Perasetik asitin hidrojen perokside benzer şekilde protein ve enzimleri denatüre e iği ve hücre duvar geçirgenliğini ar ırdığı ileri
sürülmektedir.
Perasetik asit, 100 ppm’den daha az konsansantrasyonlarda ve yaklaşık beş dakika içinde gram pozitif ve gram negatif bakterileri, maya
ve fungusları inaktive edebilir. Organik maddenin varlığında mikroorganizmaları etkisizleştirmek için 200-500 ppm’lik konsantrasyonda
perasetik asit gereklidir. Virüslerde dozaj 12-2250 ppm aralığında değişmektedir. PAA da hidrojen peroksit gibi yüksek düzey bir dezenfektandır. Kritik ve yarı kritik hastane ve hasta bakım ünitelerinin
dezenfeksiyonu oda sıcaklığında perasetik asitin ≤ %1 konsantrasyonu
ve 20 dakika temas süresi ile gerçekleşir. Perasetik asit bakır, çelik,
demir gibi metaller üzerinde korozif etkiye sahiptir. Bu nedenle sıvıya
daldırılabilir aletlerin dezenfeksiyon/sterilizasyonunda PAA belli konsantrasyonlara sulandırılarak ve korozif etkisini kaldırıcı bir ajan ya da
tampon eklenerek yıkayıcı dezenfektör ve otomatik dezenfeksiyon cihazlarında kullanılır (17)
Personel güvenliği ile ilgili olarak PAA’nın gluteraldehi en daha az
irritan olduğu ve çevre için daha güvenilir olduğu iddia edilir. Cilt,
göz ve solunum sistemini tahriş e iğine ait raporlar olmasına rağmen,
PAA’nın alerjik reaksiyona veya astıma neden olmadığı sanılmaktadır
(7). Yan etkiler dezenfektan çözeltinin pH değeri ile sıkı bir bağlantı
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gösterir. En düşük etkisinin 7,5 ile 10 arasındaki pH’larda olduğu gözlenmiştir. PAA’nın yeterli havalandırma olmadan ve işlem sırasında
personeli koruyucu önlemler almadan kullanılması güvenli değildir.
Kapalı bir sistemde yapılan otomatik işlemde kullanılan çözeltinin pH
değeri personel ve çevre güvenliği açısından daha az önemlidir.
Yüzey spektroskopisi ile gösterildiği gibi PAA’nın gluteraldehit kullanımı sonucu biyopsi kanallarında oluşan sertleşmiş materyalleri çıkarma özelliği vardır. Gıda sanayisinde ve tıpta uzun zamandan beri
kullanılmakta olan PAA’ya bağlı mikroorganizma direnci gelişmediği
bildirilmiştir. PAA’nın geniş spektrumlu kimyasal reaktivitesi nedeniyle mikroorganizma direnci gelişmediği düşünülmektedir.
Sıvı şekildeki PAA’nın tek dezavantajı gluteraldehite göre stabilitesinin daha düşük olmasıdır. PAA içeren sıvı ürünlerin raf ömrü saklama koşullarına bağlı olarak 12-18 ay arasındadır. Toz şekildeki
ürünlerin raf ömrü 3 yıldır. Sık kullanılan solüsyonları 24 saat ile 7 gün
arasında değiştirmek gerekir. PAA konsantrasyonunun sık kontrolü
gereklidir.
Diğer dezavantajları arasında formülasyonuna bağlı olarak PAA’nın
sirke gibi kokması ve korozyona neden olması sayılabilir. Her iki özellik pH değeri, sıcaklık, PAA konsantrasyonu ve dezenfektan bileşimiyle (antikorozif madde eklenmesi dahil) bağlantılıdır. Bazı PAA
ürünlerinin dezenfeksiyon sırasında fleksibl endoskoplarda hasara
neden olduğu kaydedilmiştir. PAA’nın oksitleyici (korozyon) gücü,
endoskopların iç kanallarında, özellikle önceden gluteraldehit veya ortofitaldehit ile dezenfekte edilmesine bağlı gelişen, biyofilmin kapa ığı
küçük deliklerde sızıntıya neden olabilir. PAA, ayrıca herhangi bir
fonksiyonel bozukluk olmadan endoskopun üzerinde yüzeysel değişikliklere ve renk kaybına neden olabilir.
Çeşitli PAA bazlı dezenfektan ürünlerinin etkisinin ve yan etkilerinin birbirinden farklı olduğu bilinmelidir. Perasetik asitin avantaj ve
dezavantajları Tablo 10’da özetlenmiştir (1).
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Tablo 10. Perasetik asitin avantaj ve dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları
pH değerine bağlı olarak cildi,
gözleri ve solunum yolunu tahriş eder.
Sirke gibi ağır kokar. Havalandırma önerilir.
Materyal uyumluluğu pH değerine
ve sıcaklığa bağlıdır.
Endoskop üreticilerinden uyum
onayı alınması gereklidir.
pH değerine bağlı olarak asit ile ilgili
protein pıhtılaşması olasıdır.

Hızlı yüksek düzeyli dezenfeksiyon ve
sporisidal aktivite
Tercihen tek kullanımlık
Kullanımdaki solüsyonlar formülüne bağlı olarak
1-14 gün arasında stabildir.
Çevre dostu bir maddedir.
Protein kalıntılarıyla herhangi bir çapraz
kimyasal bağlanma göstermez.

7.2.2.4. Perasetik asit ve hidrojen peroksit kombinasyonu
Hidrojen peroksit ve perasetik asit kombinasyonlarının bakterisidal
özellikleri belirlenmiştir. Bu kombinasyonlar 20 dakika içinde bakteriyel sporlar hariç tüm mikroorganizmaları inaktive edebilir. Hidrojen
peroksitin % 1 ve perasetik asitin % 0,08’lik karışımını içeren ürün FDA
tarafından kabul edilmiştir ve diğer ülkelerde de endoskop dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ürün gluteraldehite dirençli mikobakteriler üzerinde etkilidir. Hidrojen peroksitin %7.35’lik
ve perasetik asitin% 0.23’lük karışımlarının 200 C’de 15 dakikalık temas
süresinde uygulanması da endoskopların dezenfeksiyonunu sağladığı
FDA tarafından kabul edilmiştir (17). Manuel kullanımda çok dikkatli
olunmalıdır.
Bakterisidal etkisi ve kısa temas süresi nedeni ile son yıllarda endoskop dezenfeksiyonunda daha çok tercih edilmektedir (Tablo 5’e bakınız). Perasetik asit ile hidrojen peroksit kombinasyonunun avantaj
ve dezavantajları Tablo 11’de özetlenmiştir .
Tablo 11. Perasetik asit ve hidrojen peroksit kombinasyonunun
avantaj ve dezavantajları.
Avantajları

Dezavantajları
Hazırlanan solüsyonun
etki süresi 24 saat ile 7 gün
arasında değişmektedir
Materyal uyumluluğu gerekir.
Pirinç, kurşun, bakır, çinko gibi
materyallerle uyumsuzdur.
Bu nedenle sınırlı klinik kullanımı vardır
Deride tahriş, gözde hasar yapabilir

Proteinleri tespit etmediği için
biyofilm oluşumuna yol açmaz
Kokusuzdur ve irritan etkisi yoktur
Çevre ve personel için güvenlidir
Solunum sistemine toksititesi yoktur
2-10 dk arasında sporisid etkilidir
Çevre dostudur, nötralizasyon gerekmeden
kanalizasyona dökülebilir
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7.2.2.5. Klor Dioksit
Sporsuz bakterilere, mikobakterilere ve virüslere 5 dakikadan daha az
sürede, sporlu bakterilere ise 10 dakikada etkilidir. FDA onayı vardır.
Sporisidal aktivitesi 7-14 gündür, inhibitör madde içermediği zaman
kullanıldığı aletlere zarar verir.
Etkisinin bozulmaması için kapalı bir ortamda bulunması ve kesinlikle hava teması olmaması gereklidir.
Klor dioksit esaslı dezenfektanlar bileşimine bağlı olarak, gluteraldehite göre cihaza ve diğer aletlere daha çok zarar vermektedir. Klor
dioksit kullanımı, fleksibl endoskopların siyah plastik kaplamalarında
renk solmasına neden olmaktadır, fakat bu hasar yalnızca yüzeyseldir.
Eğer klor dioksit otomatik dezenfeksiyon cihazlarında kullanılırsa,
temas süresi daha uzun süre olabilmektedir ve bu sebeple verdiği zarar
da daha çok olabilir. Klor dioksit, endoskop ve dezenfektan üreticileri
tarafından onaylanırsa, gluteraldehitin bir başka alternatifi olarak kullanılabilir. Gözde, cil e ve solunum yollarında tahriş etkisi vardır, belirgin klor kokusu vardır, havalandırma önerilir. Klor dioksitin avantaj
ve dezavantajları Tablo 12’de özetlenmiştir (1).
Tablo 12. Klor dioksitin avantaj ve dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları

Hızlı yüksek düzeyli dezenfeksiyon
ve sporisidal aktivite

Cildi, gözleri ve solunum yolunu tahriş eder.
Belirgin bir klor kokusu vardır.
Havalandırma önerilir

Kullanımdaki solüsyon
7-14 gün arasında stabildir

Endoskoplara zarar verdiği bildirilmiş olup
endoskop üreticilerinden uyum onayı
alınması gereklidir
Bazı ülkelerde klor bileşikleri içeren
atık suların kanalizasyona atılması yasaklanmıştır

7.2.2.6. Elektroliz Yoluyla Üretilen Dezenfektanlar
Elektroliz yoluyla üretilen dezenfektanlar sodyum klorür çözeltisinin cihaz içinde elektrolizi ile üretilmektedir. Dezenfektanın etkisi, pH
değeriyle belirlenen oksidan bileşenlerinin oranına ve konsantrasyonuna göre değişiklik gösterir. Ticari olarak piyasada farklı pH seviyelerinde bulunan bu dezenfektanların Gluteraldehite göre çok daha
etkili olma avantajı vardır. Ayrıca elektroliz yoluyla üretilen dezenfektanlar personel ve hasta güvenliği bakımından çok iyidir. Çok fazla kirlilik olduğu zaman dezenfektanın biosidal etkisinin düşmesi
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dezavantajdır. Tam bir mikrop öldürücü etki sağlamak için dezenfekte
edilecek aletlerin iyice temizlenmesi gerekir. Antimikrobiyal etki ve
malzeme uyumu pH değeri ve antioksidan konsantrasyonundan etkilenir. Elektroliz yoluyla üretilen dezenfektanlar bazı perasetik asit bazlı
ürünlere benzer şekilde yüzeydeki organik tabakanın ve biyofilmin temizlenmesini sağlar. Mikroorganizma direncinin gelişmesine dair bir
bilgi bildirilmemiş olup geniş spektrumlu kimyasal aktivite nedeniyle
mikroorganizmalar bu dezenfektana karşı muhtemelen direnç kazanamaz.
Elektrolize Asitli Su (EAS) sistemleri pH ≤ 2.7, oksitleme-indirgeme
potansiyeli >1000mV ve serbest klor konsantrasyonu 10 ± 2 ppm’de
(parts per million, yani milyonda bir birime verilen isimdir) çalışır.
Elektrolize asitli su üretimi ve kullanımı aynı anda ve aynı cihaz içinde
yapılmalıdır. Bu yöntemde pH ve oksitleme-indirgeme potansiyeli sürekli izlendiği için elektrolize asitli suyun en büyük dezavantajı olan
değişkenlik azalmaktadır. Belirgin asiditesine rağmen elektrolize asitli
su hidroklorik asit ve diğer asitlerin aksine insan derisi ve mukozası
üzerinde nadiren yan etki göstermektedir.
Elektroliz yoluyla üretilen hipokloröz asit sistemleri pH 5.75-6.75’te ve
solüsyondaki serbest klor ≥180 ppm olduğunda çalışır. Genellikle dezenfektan bir dış jeneratör vasıtasıyla aynı yerde üretilerek yıkayıcı dezenfektöre doğrudan verilir. Jeneratör pH, iletkenlik, güç ve hücre
akım hızı gibi parametreleri bir izleme sistemi ile sürekli kontrol eder.
Bu parametrelerin özel bir tolerans aralığı vardır. Bu dezenfektan güvenli olup personel için minimum koruyucu ekipman gerektirir. Toksik, duyarlılaştırıcı, tahriş edici ve mutasyon yapıcı değildir. Elektroliz
yoluyla üretilen dezenfektanların avantaj ve dezavantajları Tablo 13’de
özetlenmiştir (1).
Tablo 13. Elektroliz yoluyla üretilen dezenfektanların avantaj ve
dezavantajları
Avantajları
Hızlı yüksek düzeyli dezenfeksiyon ve
sporisidal aktivite

Dezavantajları
Organik kalıntı varlığında hızlı bir şekilde
etkisini kaybeder

Jeneratör çalıştığı sürece dezenfektan yeEndoskoplarla madde uyumluluğunun
niden kullanılabilir
onayı gereklidir
Kullanımdaki solüsyon cildi, gözleri ve
solunum yolunu tahriş etmez

pH değerine bağlı olarak asit ile ilgili protein pıhtılaşması olasıdır
Bazı ülkelerde klor bileşikleri içeren atık
suların kanalizasyona atılması yasaklanmıştır
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7.2.2.7. Hidrojen peroksit
Hidrojen peroksit sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepside biyosid olarak kullanılmaktadır. Renksiz bir sıvıdır. Hidrojen peroksitin %3 ile % 90 aralığında değişen konsantrasyonlarda ticari
ürünleri bulunmaktadır. Hidrojen peroksit su ve oksijene parçalanmasından dolayı cevre dostudur. Saf solüsyonları oldukça stabil
olmasına karşın bozulmasını önlemek için stabilleştirici ajanlar eklenebilir. Hidrojen peroksit virüs, bakteri, maya, bakteri sporlarına
karşı geniş yelpazede bir etki gösterir. Ancak hidrojen peroksitin
genel olarak önemli aktivitesi gram negatif bakterilerden daha çok
gram pozitiflere karşıdır. Sporosidal aktivite gaz fazında önemli
derecede artmakla birlikte hidrojen peroksitin yüksek konsantrasyonları(%10-30) ve daha uzun temas süreleri gereklidir. Hidrojen
peroksit serbest hidroksil radikallerini ürettiği için güçlü okside
edici bir ajandır.
Serbest hidroksil radikallerinin DNA, lipit, protein gibi hücre bileşenlerine saldırdıkları ve özellikle sulfidril grupları ve çift bağları
hedef aldıkları ileri sürülmektedir.
Kritik ve yarı kritik hasta bakım ünitelerinin dezenfeksiyonunda
hidrojen peroksit yüksek düzey dezenfektan olarak kabul edilir.
Materyallerin temizlenmesinden sonra %6’lık hidrojen peroksit
konsantrasyonunda, oda sıcaklığında ve en az 20 dakika temas süresinde dezenfeksiyon gerçekleşir. Hidrojen peroksitin %7.5’lik ve
fosforik asitin % 0.85’lik konsantrasyon karışımları, endoskopların
(hidrojen peroksitle uyumlu) yüksek düzey dezenfeksiyonu için
kullanılabilmektedir. FDA %7.5’lik hidrojen peroksitin 20°C’lik sıcaklık ve 6 saatlik temas süresinde sterilizasyon ve yine %7,5’lik
hidrojen peroksitin 20°C’lik sıcaklık ve 30 dakikalık temas süresinde de dezenfeksiyon yaptığını kabul etmektedir.
Son yıllarda düşük sıcaklıkla sterilizasyonda, hidrojen peroksit
gaz plazma sistemi geliştirilmiştir. Gaz plazmalar maddenin dördüncü hali olarak tanımlanır. Bu işlem, gaz moleküllerini (hidrojen
peroksit gibi) harekete geçirmek ve yüklü parçacıkları üretmek için
mikrodalga enerjisi ya da radyo dalgaları kullanarak vakum altında
kapalı bir kazan içinde gerçekleşir. Bu yöntem dirençli bakteri
sporlarını da kapsayan geniş bir mikroorganizma topluluğuna etkilidir. Diğer sterilizasyon işlemleri gibi bu yöntemin etkisi lümen
uzunluğuna, çapına, organik materyale ve inorganik tuzlara bağlı
olarak değişebilmektedir. Hidrojenperoksit gaz plazma sistemi
FDA tarafından sterilizasyon yöntemi olarak kabul edilmiştir. Bu
sistem fleksibl endoskop sterilizasyonunda kullanılmayıp bazı aksesuarların sterilizasyonunda kullanılabilir.
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7.3. Durulama yardımı

Yeni bir uygulama olarak endoskop kanallarında ve yüzeyinde
kalan suyun yüzey gerilimini azaltan sürfaktan bazlı bir kimyasal
maddenin son durulama suyuna eklenmesi fleksibl endoskopların
daha iyi kurumasını sağlar. Böylece kurutma süresi kısalır, hem de
enerji sarfiyatı azalır. Durulamaya yardımcı madde içeren durulama suyu endoskop üzerinde kaldığından dolayı toksikolojik konular ISO 10993-1 standartlarına göre değerlendirilmelidir.

7.4. Farklı üretici ürünlerinin kombinasyonu

Temizlik ve dezenfeksiyon için farklı ürün gruplarının birlikte
kullanılması uyum sorunlarına neden olabilmektedir. Bu etkileşimler endoskop yüzeylerinde renk değişimlerine veya yıkayıcı dezenfektörlerin ve otomatik dezenfeksiyon cihazlarının içerisinde
tortulaşmalara, çökelmelere neden olabilmektedir. Bu sebeple üretici talimatlarının her zaman uygulanması gerekmektedir. Herhangi bir etkileşim durumunda kullanılan kimyasalın, endoskopun
ve yıkayıcı dezenfektörlerin üreticisiyle iletişime geçmelidir. Örneğin, amin bileşikleri bazlı antimikrobiyal maddeler içeren deterjanlar, gluteraldehit ile bir arada kullanılmamalıdır. Bazı durumlarda,
şüpheli bir kimyasal etkileşim sonucunda renkli kalıntılar gözlenmiştir.

7.5. Ürün değiştirme

Eğer bir endoskopi ünitesi deterjan ve/veya dezenfektan değiştirmeyi planlıyorsa, bu kimyasal maddelerin kullanıcısı servis sağlayan şirketi, enfeksiyon kontrolünden ve meslek sağlığından
sorumlu kişileri ya da bölümü bilgilendirmek zorundadır. Üretici
firmaların yıkayıcı dezenfektörler, endoskoplar ve kimyasallar ile
ilgili uyum kanıtlarını toplamaya ihtiyaçları vardır. Onaylanmamış
kullanım, garantileri ve/veya hizmet sözleşmelerini geçersiz kılabilir. Kimyasallar temizlik ve dezenfeksiyonun önemli bileşenleri
olup yeniden temizleme işleminde değerlendirilmesi gerekir (9).
Endoskopi personeli yeni ürünler, temas süresi, konsantrasyon ve
korunma önlemleri göz önüne alınarak değişen yeniden işlem prosedürü konusunda eğitilmelidir.
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8. Endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işlemi
Manüel (elle yapılan), yıkayıcı dezenfektörlerde ve otomatik dezenfeksiyon cihazlarında yapılan “endoskopları yeniden kullanıma hazırlama” işlemini endoskopi hemşiresi ve teknisyenleri gerçekleştirir.
Özellikle endoskopi hemşiresinin endoskopların yeniden kullanıma
hazırlanmasındaki rolü ve sorumlulukları son derece önemli ve hayatidir. Bu nedenle endoskopi hemşirelerinin bilgili, donanımlı, sorumluluk duygusuna sahip ve vicdanlı olması gerekir. Tanı ve tedavi
amaçlı endoskopi işlemlerini gastroenterolog (endoskopist) ile endoskopi hemşiresi birlikte yapar. İşlemler gerçekleştirilirken hem endoskopistin hem de endoskopi hemşiresinin uyumlu ve anlayışlı çalışması
çok önemlidir. Endoskopi hemşiresinin görev sorumluluk ve yetkileri
kitabın sonundaki Ek 1 bölümünde ayrıntıları ile sunulmuştur.
İster elle yapılsın ister otomatik yapılsın, fleksibl endoskopları yeniden kullanıma hazırlaması genellikle aşağıdaki basamakları içerir:
• Ön temizlik. Endoskopun dış yüzeyinin ve iç kanallarının
kullanımdan hemen sonra hızla temizlenmesi (endoskopi odasında),
• Manüel temizlik. Manüel kaçak testi, dış yüzeylerin manüel
temizliği ve fırçalama dahil endoskop iç kanallarının temizliğinden
oluşur (endoskopları yeniden kullanıma hazırlama odasında)
• Durulama. Müteakip dezenfeksiyon basamaklarını etkileyebilecek olan işlem kimyasallarının temizlenmesidir.
• Dezenfeksiyon. Tüm mikroorganizmaların yeni hastaya zarar
vermeyecek düzeye düşürülmesidir,
• Son durulama. Dezenfekte edilmiş alet ve endoskoplardan
kimyasal madde kalıntısını temizlemek için yapılan ikinci durulamadır,
• Kurutma. Su kaynaklı mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için endoskopun iç ve dış yüzeylerini kurutmadır,
• Saklama. Endoskoplar, tercihen havalandırılan, güvenli ve
kapalı dolaplarda saklanır.
Endoskopi ünitelerinde “endoskopları yeniden kullanıma hazırlama
işlemi” bu iş için özel olarak tasarlanmış komplekste (bölümlerde) yapılmalıdır. Bu kompleksin özellikleri ve ayrıntıları Bölüm 6.4’de anlatılmıştır.
Manüel yıkayıcı dezenfektörlerde ve otomatik dezenfeksiyon cihazlarında yapılan endoskopları yeniden işlem prosedürleri Şekil 3’de sunulmuştur.
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Şekil 3. Endoskopları yeniden işlemdeki farklı prosedürler.
Endoskopi
odasında
Yeniden
işlem
odasında

Ön temizlik
Durulama ve fırçalama, İşlev kontrolü
Manüel temizlik
Manüel kaçak testi, dış ve iç temizleme, fırçalama dahil

Otomatik yıkayıcı
dezenfektörler
Tüm yeniden
işlem basamakları
yıkayıcı dezenfektörler
içinde yapılır:
Kaçak testi,
Temizleme,
Durulama,
Dezenfeksiyon,
Son durulama,
Kurutma

Otomatik dezenfeksiyon
cihazları

Manüel Yeniden
İşlem

Durulama bazı otomatik
Durulama
dezenfeksiyon cihazlarında
bulunur
Dezenfeksiyon ve son durulama tüm otomatik dezenfeksiyon cihazlarında
bulunur
Dezenfeksiyon ve son durulama tüm otomatik
dezenfeksiyon cihazlarında
bulunur

Dezenfeksiyon

Son Durulama

Kurulama

8.1. Manüel temizlik
8.1.1. Endoskopi odasında uygulanan ön temizlik
Ön temizlik, endoskop hastadan çıkarıldığı anda başlamalıdır. Endoskop ışık kaynağı ve video işlemciden çıkarılmadan önce, emme kanalından en az 250 ml deterjan solüsyonu emilir ve biyopsi kanalı ve
hava/su kanalı içinden deterjan solüsyonu püskürtülür. Daha sonra
kalıntıları temizlemek ve kanalın tıkalı olmadığını kontrol etmek için
hava/su kanalından basınçlı su geçirilir. Endoskopun hastaya giren
kısmı, tek kullanımlık yumuşak bez veya dezenfektanlı mendil ile dıştan temizlenir ve herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilir.
Endoskop ışık kaynağından ve video işlemciden söküldükten
sonra çevre kirlenmesini önlemek için yeniden kullanıma hazırlama
odasına kapalı bir kap içinde taşınır. Resim 4’te manüel ön temizlik
aşamaları görülmektedir.
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Resim 4. Manüel ön temizlik aşamaları.
8.1.2. Yeniden kullanıma hazırlama odasında manüel temizlik
İç ve dış yüzeylerinde herhangi bir zarar ya da sızdırma olup olmadığını kontrol etmek için üretici firmanın talimatlarına göre kaçak testi
yapılmalıdır. Herhangi bir sızıntı durumunda, endoskopları yeniden
işlem prosedürü derhal durdurulmalı ve endoskop tamiri başlatılmalıdır. Bu gibi durumlarda, endoskopu kullanan kişi endoskopun enfekte olduğunu servis elemanına kesinlikle bildirmelidir. Kaçak testi,
endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işleminden önce yapılmalıdır.
Endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işleminde, deterjanla
yapılan kapsamlı manüel temizlik çok önemli bir aşamadır.
Bu aşama aşağıdaki basamakları içerir:
• Emme valfi ve hava-su valfi, alt uç kapakları ve su şişesi girişi
gibi endoskopun tüm sökülebilir parçalarının çıkarılması,
• Tüm dış yüzeylerin, valf girişlerinin ve kanal ağızlarının yumuşak, tercihen tek kullanımlık bez, uygun fırçalar ve süngerler kullanarak temizlenmesi,
• Esnek, amaca göre tasarlanmış fırça kullanarak tüm erişilebilir
kanalların fırçalanması. Temizleme fırçasının boyu ve türü, kanal duvarlarıyla olan temasın sağlanması ve doku taşınmasını önlemek için
endoskop kanallarının tipine uygun olmalıdır. Temizlikte maksimum
etkiyi sağlamak ve doku taşınmasını önlemek için, ESGE ve ESGENA,
daha önce kullanılmadığından dolayı herhangi bir doku kalıntısı taşımayan yeni kıllara sahip, tek kullanımlık fırçaları önermektedir. Her
kullanımdan sonra tüm çok kullanımlık fırçalar manüel olarak kapsamlı bir şekilde temizlenmeli ve devamında ultrasonik temizleme ve
sterilizasyon yapılmalıdır,
• Kan, doku, gaita gibi organik maddelerin temizlenmesi amacıyla tüm kanallardan basınçlı su püskürtme. Üretici firmanın tavsiyelerine göre, daha önceki tetkiklerde kullanılmamış olsa bile, tüm
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yardımcı su kanalları, rehber tel kanalları ve balon şişirme kanalları
(endoskopik ultrason [EUS] endoskoplarda ve problarda bulunan) temizlenmelidir.
Durulama solüsyonu tekrar kullanılmamalıdır.
Tüm iç ve dış yüzeylerin temizleme çözeltisi ile tam olarak temasından ve mekanik işleme maruz kaldığından emin olmak gerekir. Manüel temizlik sırasında, temizlik solüsyonunun yeterli etki
sağlayabilmesi için üretici firma tarafından tavsiye edilen ısı, konsantrasyon ve temas süresi takip edilmelidir. Aşağıdaki şekilde
biyopsi/emme ve hava/su kanallarına zarar vermemek için dikkat edilmesi gereken unsurlar belirtilmiş, ayrıca endoskop kanalları ve çeşitli
bağlantılar gösterilmiştir.

Endoskop kapsamlı bir şekilde yapılan manüel temizlikten sonra
otomatik veya manüel yeniden kullanıma hazırlama işlemi için artık
hazırdır. Resim 5’de yeniden işlem odasında yapılan manüel temizlik
basamakları görülmektedir.

52

Resim 5. Yeniden işlem odasında yapılan manüel temizlik basamakları.
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Resim 6’da ise Olympus America’nın önerdiği endoskop temizleme
rehberi sunulmuştur.
Resim 6. Olympus America’nın önerdiği endoskop temizleme rehberi.
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8.2. Yıkayıcı dezenfektörlerde endoskopları yeniden
kullanıma hazırlama işlemi
8.2.1. Yıkayıcı dezenfektörlerin tanımı ve işlem ögeleri
Yıkayıcı dezenfektörler (Otomatik endoskop reprosesörü=otomatik
olarak endoskopu yeniden kullanıma hazırlama cihazı olarak da isimlendirilir.) güvenliği onaylanmış ve yeniden işlem döngüsü standartlaştırılmış olması ve de işlem kimyasallarıyla personel temasını
azaltması nedeniyle birçok endoskopi ünitesinin temel aleti olmuştur.
Bu tür makineler etkili güvenilir ve endoskop tasarımına uygun ve verimli olmalıdır. Resim 7’de bu tanımlamaya uygun gelişmiş bir yıkayıcı
dezenfektör ile endoskopla dezenfektör bağlantıları görülmektedir.
Resim 7. Yıkayıcı dezenfektör ve endoskop-dezenfektör bağlantıları.
EN ISO 15883 tanımlamasına göre yıkayıcı dezenfektörler kapalı

bir sistem içinde fleksibl endoskoplar gibi tıbbi cihazları temizlemek
ve dezenfekte etmek için tasarlanmıştır. Temizlik, endoskopları yeniden kullanıma hazırlama döngüsünün önemli bir kısmıdır. Bu sebeple,
amaca uygun döngü basamaklarını (temizlik, dezenfeksiyon ve durulama) sağlayan yıkayıcı dezenfektörler endoskopi ünitelerinde kullanım için önerilmelidir.
Yıkayıcı dezenfektörler aşağıdaki temel kriterleri yerine getirmelidir :
• Biyopsi, emme, hava-su, yardımcı su ve kumanda düğmelerinin kanalları dahil tüm endoskop kanallarını tamamen yıkama,
• Diğer yeniden işlem kalıntıları ile çapraz bulaşmayı önleme,
• Manüel işleme göre daha güvenli ve tekrarlanabilir sterilizasyon
sağlama,

• Göz, cilt ve solunum yolunun kimyasallara maruz kalma
olasılığını azaltma (kapalı sistem).
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Yıkayıcı dezenfektörlerle doğru sonuçları elde etmede en önemli ve
etkili işlem parametreleri:
• Her döngü basamağı için gerekli kalite ve miktarda su,
• Her döngü basamağı süresindeki sıcaklık (minimum etkili
sıcaklık),
• Mekanik temizleme işlemleri,
• Kimyasal maddenin konsantrasyonu (minimum etkili
konsantrasyon),
• Her döngü basamağı sırasındaki temas süresi.
8.2.2. Yıkayıcı dezenfektörlerin özellikleri

EN ISO 15883-4 standartlarına göre, yıkayıcı dezenfektörler aşağıda belirtilen işlem basamaklarını gerçekleştirebilmelidir:
• Kaçak Testi. Yeniden kullanıma hazırlanacak olan endoskopun sağlamlığını gösterme (endoskop kullanımını tehlikeye atabilecek hiçbir sızıntının olmaması gerekir),
• Püskürtme. Endoskopun dış yüzeyini ve kanalların içini kalıntılardan temizleme,
• Temizlik. Endoskop yüzeyindeki tüm kir ve kalıntılarla endoskop
iç kanallarındaki kalıntılar özel deterjanlarla temizlenir. Yıkayıcı dezenfektörler içindeki temizlik su ile yapılır. Belli sıcaklıktaki su, belirli bir zaman
süresince endoskop kanal sistemleri içinden basınçla geçirilmelidir. Temizlik
fazında kullanılacak deterjan miktarı kontrol edilmeli ve belirlenen konsantrasyon aralığının altında olmamalıdır,
• Durulama. Sonraki dezenfeksiyon aşamasını engelleyebilecek kimyasal kalıntıların temizlenmesi
• Dezenfeksiyon. Tüm bakterilerin, mikobakterilerin, mantarların,
mayaların ve virüslerin sonraki hastaya zarar vermeyecek düzeye düşürülmesi,
• Durulama. Dezenfekte edilmiş aletler ya da endoskop üzerindeki
kimyasal kalıntıların temizlenmesi,
• Son durulama. Dezenfekte edilmiş aletler ya da endoskoplar üzerindeki kimyasalların temizlenmesi için yapılan ikinci bir durulama. Kalitesiz
durulama suyu kullanımı ile dezenfekte edilmiş endoskopların tekrar kontaminasyonu önlenmelidir,
• Kurutma. Kurutma 2 şekilde yapılabilir;
1. Endoskopik incelemeler arası yapılan kurutma; iç kanallar ve dış
yüzeyde kalan sıvının ortadan kaldırılması.
2. Çalışma günü sonunda yapılan kurutma; endoskopları en az 1 gece
güvenli bir şekilde saklamak ve sıvı kalıntılardan veya çevresel
etkilerden tekrar bulaşmasını önlemek için yapılan tam kurutma.
Yıkayıcı dezenfektörlerin anılan fonksiyonlarından başka çeşitli fonksiyonları da vardır.
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Bu fonksiyonlar:
• Yıkayıcı dezenfektörlere gelen su miktarının kontrolü,
• EN ISO 15883 standartlarına göre yeniden işlem aşamasında
kullanılan tüm işlem kimyasallarının tek kez ya da kontrollü bir
şekilde birden çok kullanımı,
• Yeniden işlem aşamasında konulacak olan tüm kimyasalların
dozaj kontrolü,
• Tüm işlem fazlarında belli işlem sıcaklık düzeylerini kontrol
etme,
• Yıkayıcı dezenfektörlere işlem kimyasallarını karışık ya da
yanlış koymayı engelleme,
• Endoskoplara zarar vermemek için aşırı basınç durumlarını
kontrol etme dahil endoskopların otomatik kaçak testini yapma
• Endoskop kanalları içinden akışı kontrol etme (akış kontrolü
yapma),
• Belirtilen işlem sıcaklık seviyesine ulaşmak için cihazın
içindeki sıvıyı ısıtma,
• Ortama tahriş edici ya da duyarlılık yapıcı kimyasal buhar
sızıntısını önleyen bağımsız kontrol sistemi,
• Uyumlu tüm ekipmanların yeniden kullanıma hazırlanması
işlemi için adaptörler ve tepsilerin bulunması,
• Durulama sırasında işleme tabi tutulan aletlerin yeniden
bulaşmasını önleyen durulama suyu arıtma sisteminin olması,
• Su ve su arıtma sistemi bileşenlerinin kendi kendine
dezenfeksiyonu,
• Isıya dayanıklı aksesuarları yeniden işleme tabi tutmak
için termal dezenfeksiyon (isteğe bağlı),
• İşlemin sonunda endoskop kanallarındaki sıvıyı çıkararak
kurutmayı sağlayan hava kurutma sistemi,
• Endoskop ve işlem bilgilerini ve yeniden işlem raporlarını
belgeleme,
• Kalite güvence kayıtları için tutulan işlem, dezenfeksiyon
parametreleri ve endoskop bilgilerinin yazıcı çıktısını verme,
• Bir devir sayacı ve arıza göstergeci,
• İşlem belgelemesi için hastane ağları ile iletişimi sağlayan bilgisayar
programlarını içerme.

8.2.3. Yıkayıcı dezenfektörler için özel öneriler

Yıkayıcı dezenfektörlerin kullanımı endoskopun hastaya giren tüpünü, emme
ve biyopsi kanalını, aletin kontrol gövdesini (control body) ve valfleri manüel temizleme gereğini ortadan kaldırmaz. Endoskop ve aksesuarlarının (valfler, distal
uçlar vs.) manüel olarak temizlenmesi (fırçalama dahil) zorunludur (Şekil 3 ve 4’e
bakınız).
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Yerel yeniden işlem düzenlemelerine uyulmalıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde, dezenfeksiyon aşamasından önce, yıkayıcı dezenfektörlerde
iki defa temizlik yapılması istenmektedir ( Fransa, Avusturya ).
8.2.4. Yıkayıcı dezenfektörlerin avantaj ve dezavantajları
Bunlar Tablo 14’de özetlenmiştir (1).
Tablo 14. Yıkayıcı Dezenfektörlerde endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işleminin avantaj ve dezavantajları.
Dezavantajları
Yeniden işlemde yüksek düzey standar- Yüksek maliyet
Avantajları
dizasyon

Hasta veya personel enfeksiyonunda düşük Personel için özel bilgi ve beceri
gereği
risk

Son Avrupa standartlarına tam uyum

Ünitenin karşılaması gereken ek
doğrulama maliyetleri
Daha karmaşık ve fazla eğitim gereği

Kimyasalların veya diğer kaynakların
ekonomik kullanımı

Düzenli bakım yapılmadığı zaman
enfeksiyon riskinin olması

Tam belgeleme

Daha fazla kullanıcı dostu olması
Daha güvenilir olması
İşlemin düzenli doğrulanması
güvenilirliğini ar ırır
Temiz ve kirli mekanları ayırması

8.3. Otomatik dezenfeksiyon cihazlarında endoskopları
yeniden kullanıma hazırlama işlemi
8.3.1. Otomatik dezenfeksiyon cihazları tanımı ve işlem öğeleri
Otomatik dezenfeksiyon cihazları manüel temizlikten sonra kapalı bir
sistem içerisinde fleksibl endoskopların dezenfekte edilmesi için tasarlanmıştır. Böylece bu aletler temizleme yapmadan sadece dezenfeksiyon
ve durulama basamaklarını gerçekleştirir. Otomatik dezenfeksiyon cihazlarının piyasada birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunların tümü dezenfeksiyon ve son durulama basamaklarını gerçekleştirir.
Ayrıca, bazı otomatik dezenfeksiyon cihazlarının aşağıda belirtilen
fonksiyonları vardır:
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• Entegre (birleşik) kaçak testi,
• Su kullanılarak yapılan otomatik durulama basamağı,
• Son durulamadan sonra isteğe bağlı kurutma basamağı.
Endoskoplar daha sonraki dezenfeksiyon işlemi için otomatik
dezenfeksiyon cihazlarına yerleştirilmeden önce, manüel ön temizlik
yaptıktan sonra, manüel kaçak testi ve manüel temizlik yapılmalıdır.
Bu dezenfeksiyon cihazlarında entegre temizleme fazı bulunmadığı
için personelin endoskopu manüel olarak dikkatli bir şekilde temizlemesi çok önemlidir. Makine etkili, güvenli ve endoskop tasarımına
uygun olmalı ve çıktı vermelidir. Otomatik dezenfeksiyon cihazları
aşağıda belirtilen temel kriterleri yerine getirmelidir:
• Biyopsi, emme, hava ve su, yardımcı su ve elevatör kanalları dahil
tüm endoskop kanallarının eksiksiz yıkanmasını sağlama,
• Diğer yeniden işlem girişimlerinde çapraz kontaminasyonu önleme,
• Manüel işleme göre daha güvenilir ve tekrar edilebilir
dekontaminasyon işlemi sunma,
• Hasta ve personelin gözü, cildi ve solunum sisteminin işlem
kimyasallarına maruz kalmasını azaltma (kapalı sistem).
8.3.2. Otomatik dezenfeksiyon cihazlarının özellikleri
Otomatik dezenfeksiyon cihazlarının ale en alete önemli oranda değişen özellikleri vardır:
• Dezenfektan solüsyonun yenilenmesini kontrol etme,
• Dezenfektan solüsyonu belli sıcaklıkta tutan ısıtıcı,
• Tüm uyumlu ekipmanın yeniden işlemini sağlayan adaptörler,
• Durulama sırasında işlem görmüş aletlerin tekrar kontamine
olmasını engelleyen su arıtma sistemi,
• Su kaynağı ve su arıtma bileşenlerinin kendi kendini
dezenfekte etmesi,
• Dezenfeksiyon bilgilerinin yazılı çıktısının alınıp belgelenmesini
sağlayan bilgisayar programı,
• Arıza göstergeci.
8.3.3. Otomatik dezenfeksiyon cihazları için özel öneriler
Bir endoskop otomatik dezenfeksiyon cihazlarında işleme tabi tutulmadan önce birçok manüel aşamadan geçer. Yıkayıcı dezenfektörlerde olduğu gibi, otomatik dezenfeksiyon cihazlarında da manüel ön
temizlik kesinlikle zorunludur. Temizlik aşaması manüel olarak yapılmalıdır (Şekil 3’e bakınız).
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Otomatik dezenfeksiyon cihazlarında yeniden işleme tabi tutulmadan önce endoskoplardan deterjan kalıntılarının tamamen temizlenmesi gerekir. Deterjan kalıntıları otomatik dezenfeksiyon
cihazlarındaki dezenfektan solüsyona zarar verebilir.
Uygun sonuçları sağlamak için en önemli etkenler aşağıda sunulmuştur:
• Kullanıcılar cihazların ön temizliği için endoskop üreticilerinin
talimatlarına kesinlikle uymalıdır,
• Dezenfektan solüsyonların tekrar kullanımı durumunda,
kimyasal madde üreticisinin talimatlarına ve kullanım sıklığına
göre düzenli etki testleri yapılması gereklidir,
• Manüel kurutma yeterli olmalıdır.
8.3.4. Otomatik dezenfeksiyon cihazlarında yapılan yeniden işlemin avantajları ve dezavantajları
Bunlar Tablo 15’de özetlenmiştir.
Tablo 15. Otomatik dezenfeksiyon cihazlarında yapılan yeniden
işlemin avantajları ve dezavantajları.
Avantajları
Yıkayıcı dezenfektörlere göre düşük
maliyet

Dezavantajları
Manüel temizliğin standardizasyonunda eksiklik

Dezenfektanın yeniden kullanılması
Tam manüel yeniden işlem ile karşılaşdurumunda etki problemleri ve çapraz
tırıldığında iş yükünün az olması
kontaminasyon dikkate alınmalıdır
Rutin test yükünde artma (örn. Dezenfektan etki testi)
İzlenebilirlik ve belgeleme zaman
alıcıdır
Daha karmaşık ve daha çok eğitimin
gerekli olması
Düzenli bakım yapılmadığı zaman
enfeksiyon riskinin olması

8.4.Endoskopları manüel yeniden kullanıma hazırlama
işlemi
8.4.1. Manüel yeniden kullanıma hazırlamada tanımlar ve işlem
öğeleri
Yeniden işleme sürecinin tüm aşamaları manüel olarak yapılır (Şekil
3’e bakınız).
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8.4.2. Manüel endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işlem
özellikleri
Eğitimli personelin standart işlem prosedürlerine göre bilinçli bir
şekilde çalışması ile endoskopların manüel yeniden işlemi güvenilir
sonuçlar sağlar. Standart işlem prosedürleri o ünitede kullanılan farklı
tipteki endoskopları göz önünde bulundurmalıdır. Standart işlem prosedürleri dosyalanmalı ve bu dosyalara personel, gerektiğinde bakmak
üzere, kolayca erişebilmelidir.
Temizlik: Tüm iç ve dış yüzeylerden büyük kalıntıların atılması için
manüel ön temizlik ve sonra yapılan temizleme, fırçalama da dahil
olmak üzere, zorunludur. İşlem Bölüm 8.1.1 ve 8.1.2’de ayrıntılı anlatılmıştır.
Dezenfeksiyon: Manüel dezenfeksiyonda endoskop tamamen sıvıya batırılmalıdır. Tüm kanallar dezenfektanla doldurulmalıdır. Manüel dezenfeksiyonda, dezenfeksiyondan emin olmak için, üreticinin
tavsiye e iği konsantrasyon, sıcaklık ve temas süresine uymalıdır.
Dezenfektan solüsyonu günlük olarak taze hazırlanmalı ve dezenfektan konsantre bir ürünse arıtılmış suyla uygun oranda seyreltilmelidir. Dezenfektan solüsyon 1 günden fazla kullanılıyorsa, üreticinin
talimatlarına göre, aktif madde içeriği günde en az bir defa kontrol
edilmelidir. Çünkü konsantrasyon aşağıdaki sebeplerle azalabilmektedir:
• Aktif maddenin ayrışması,
• Aktif maddenin yüzeylerde emilmesi,
• Aktif maddenin proteinle etkileşime girerek inaktive olması,
• Bir önceki yeniden işleme aşamasından endoskopta kalan durulama suyu ile dezenfektan solüsyonun dilüsyonu (Basınçlı hava ile
su atılmazsa, endoskopun türüne bağlı olarak, endoskop içinde 50
ml’ye kadar su kalabilir).
Son durulama: Dezenfektan solüsyon endoskopun iç kanallarından
ve dış yüzeyinden durulanarak uzaklaştırılmalıdır.
• Dezenfektan solüsyonu temizlemek için arıtılmış suyla endoskop durulanır ve kanalların içine arıtılmış su püskürtülür,
• Son durulama için steril su tercih edilir,
• Su kalitesiyle ilgili olarak yerel koşullar dikkate alınmalıdır,
• Durulama suyu her kullanımından sonra atılır.
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8.4.3. Manüel olarak yapılan yeniden işlemin avantaj ve dezavantajları

Bunlar Tablo 16’da özetlenmiştir (1).
Tablo 16. Manüel yeniden işlemin avantaj ve dezavantajları.
Avantajları
Dezavantajları
Önemli bir yatırım yapmadan
kolayca kurulması

Doğrulama mümkün değildir, ama tüm
yeniden işlem basamaklarının standardizasyonu mümkündür
Personelin kimyasala maruz kalması
Personelin bütün aşamalarda işe karışması nedeniyle iş yükünün artması
Dezenfektanın yeniden kullanılması
durumunda etki problemleri beklenmelidir
İzlenebilmesi ve belgelenmesi zaman
alıcıdır
Enfeksiyon ve kontaminasyon riski artar

8.5. Endoskopları kurutma, saklama ve yeniden kullanma
Su kaynaklı mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek için endoskopları saklamadan önce tam kurutmak gerekir.
Endoskopik girişimler arasında, endoskoplar genellikle tam kurutulamaz. Yıkayıcı-dezenfektörler endoskopik girişimler arasında kısa
süreli bir kurutma olanağı sağlarken çalışma günü sonunda da tam bir
kurutma olanağı sağlamaktadır. Yine de personel son kurutma kalitesini kontrol etmeli ve gerekliyse saklamadan önce endoskop filtrelenmiş basınçlı hava ile manüel olarak kurutulmalıdır.
Manüel kurutma aracılığıyla, endoskopun dış parçaları olan kontrol
gövdesi, ışık ve video bağlantıları ve valfler çok dikkatli bir şekilde kurutulmalıdır. Endoskop kanalları ise filtrelenmiş basınçlı hava ile temizlenmelidir.
Bazı yönergelere göre, %70 ile %90’lık alkol veya izopropil alkol püskürtme endoskopi kanallarının kurutulmasında önerilmektedir (10),
ancak elektro cerrahi girişimler sırasında kullanılan alkolün bir risk
teşkil etmesinden dolayı alkol püskürtme işlemi iş günü sonunda uygulanmalıdır. Alkol püskürtme ile endoskopların daha etkili bir biçimde kuruduğu ve sulu ortamda çoğalan bakterilerin engellendiği
yönünde açık bir kanıt bulunmamaktadır (11). Tespit edici özellikleri
nedeniyle, bazı ülkelerde alkol kullanılması tavsiye edilmez.
Fleksibl endoskopların daha iyi kurutulmasını sağlayabilecek yeni
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bir yöntem tanımlanmıştır. Bu yeni yöntemin niteliklerinin incelenmesi
gerekir (Bölüm 7.3’e bakınız).
Fleksibl endoskoplar iyi havalandırılan dolaplarda dik bir şekilde
saklanmalıdır. Filtrelenmiş hava kullanan özel havalandırma sistemleri
yoluyla kurutma işlemini sağlayan özel tasarım dolaplar piyasada bulunmaktadır.
Endoskop kanallarındaki hava akışını engelleyebileceklerinden dolayı valfler sökülmelidir. Valfler ve distal uçlar endoskopların saklandığı dolapta, fakat ayrı bir kap içinde saklanmalıdır. Valfler (durulama
valfleri dahil) çapraz enfeksiyonu önlemek ve işlemi tam olarak takip
edebilmek için set olarak kendi endoskopu ile birlikte saklanmalıdır.
Dezenfeksiyon veya sterilizasyonu yapılmış bir endoskopun ne
kadar süre dolapta saklanabileceğini belirten yerel düzenlemeler saptanmalıdır.
Bir saklama dolabı kullanılıyorsa, dezenfekte edilmiş endoskopların
ne kadar süre saklanabileceğini ve bir kez daha yeniden işlem yapmadan kullanılıp kullanılamayacağını bir risk saptama prosedürü tayin
edebilir. Örneğin fleksibl endoskop saklama dolabında belli bir süre
(örn. 10 gün) bekletildikten sonra, her türlü mikrobiyolojik kontrol yapılarak bulaşma (kontaminasyon) olup olmadığı saptanır. Eğer bulaşma saptanmazsa bu endoskop 10 gün saklanabilir ve en çok 10 gün
içinde kullanılabilir.

9. Endoskop aksesuarlarını yeniden kullanıma
hazırlama işlemi
9.1. Genel öneriler

Endoskopik aksesuarlar, endoskopik işlemler sırasında tanı ve tedavide kullanılır. Bu aksesuarlar çok kullanımlık (reusable) ve tek kullanımlık (disposable) olarak piyasada bulunur. Üreticiler çok
kullanımlık aksesuarların nasıl yeniden kullanıma hazırlanacağı hakkında açık talimatlar vermek zorundadırlar (EN17664). Tek kullanımlık
aksesuarların kullanımı birçok Batı Avrupa ülkesinde artmaktadır.
Çok kullanımlık aksesuarlar uygun bir şekilde yeniden kullanıma
hazırlanmalıdır. Bu teknik olarak mümkün değilse (örn. balon ya da
buji dilatatörlerde olduğu gibi), tek kullanımlık aksesuarların kullanılması gerekmektedir.
Bazı ülkelerde tek kullanımlık aksesuarlar aşağıdaki sebeplerden
dolayı tercih edilmektedir:
• Hasta ve personelde çapraz enfeksiyonu önlerler,
• Temizleme sırasında olabilecek personel yaralanmasını önlerler,
• Her zaman tam olarak işlev sağlar (örn. iyi bir kesi sağlaması),
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• Ultrasonik temizlik ekipmanının kullanılmasını gereksiz kılar.
Böylece, kontamine solüsyonlardan geçen çapraz enfeksiyon riskini ve
muhtemel zararlı buharların salınımını azaltır.
Yerel düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

9.2. İşlem özellikleri
Söküm ve fırçalama ile manüel ön temizlik yapıldıktan sonra, endoskop aksesuarları bir ultrasonik temizleyicinin içerisinde temizlenmelidir.
Bundan sonra yeniden kullanıma hazırlama işlemi manüel olarak,
yıkayıcı dezenfektör kullanarak veya merkezi sterilizasyon bölümünde
sterilizasyonla yapılabilir (Şekil 4’e bakınız).
Şekil 4. Endoskop aksesuarlarını yeniden kullanıma hazırlama
işlemi.

9.2.1. Manüel temizlik
Manüel temizlik organik materyallerin aksesuarlardan temizlenmesinin en önemli aşamadır.
Tam bir temizlik için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:
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• Aksesuarların sökülebilir parçalarının mümkün olduğu kadar
çıkarılması (üreticinin talimatlarını takip edin),
• Yumuşak, tek kullanımlık bez, sünger ve fırçalarla dış
yüzeylerin temizlenmesi,
• Biyopsi penslerini, çukurluklarını iyice fırçalama,
• Kanal lümenlerine su püskürtme,
• Ultrasonik temizleme,
• Durulama.
Ultrasonik temizlik, karmaşık aksesuarların ulaşılamayan alanlarındaki kalıntıların temizlenmesi için gereklidir. Ultrason gölgelerinden
veya ölü boşluklardan kaçınmak için ultrasonik temizleme tepsisi aşırı
doldurulmamalıdır. Herhangi bir dezenfeksiyon veya sterilizasyon
aşamasına geçmeden önce ultrasonik temizleme yapılmalıdır. Frekansı
30 kHz (38-47 kHz) üzerinde olan medikal ultrasonik temizleyici kullanımı ve maksimum 45°C’lik işlem sıcaklığı önerilir.
Etkisiz yeniden kullanıma hazırlama işlemine ve aksesuarların işlev
bozukluğuna yol açtığı için vücut sıvılarının ya da kalıntılarının alet
üzerinde kurumasını önlemek gerekir. Bu nedenle aksesuarlar kullanıldıktan sonra manüel olarak derhal temizlenmelidir. Yeniden kullanıma hazırlama işlemi hemen yapılamıyorsa, aksesuarlar deterjan
solüsyonun içine konmalıdır.
9.2.2. Yıkayıcı dezenfektörlerde aksesuarları yeniden kullanıma
hazırlama işlemi
Aksesuarları yeniden kullanıma hazırlama işlemi için, ısı dezenfeksiyon programları önerilir. (EN ISO 15883). Fleksibl endoskoplara ait
bazı yıkayıcı dezenfektörlerin ısıya dayanıklı aksesuarlara uygun özel
programları vardır.
9.2.3. Manüel olarak aksesuarları yeniden kullanıma hazırlama işlemi
Çok kullanımlık aksesuarları manüel yeniden kullanıma hazırlamada manüel temizlik ve ultrasonik temizlik en önemli basamaklardır
(Bölüm 9.2’ye bakınız).
Almanya gibi bazı ülkelerde, personeli korumak ve sterilizasyon öncesi mikrop yükünü azaltmak amacıyla, ultrasonik temizleme sonrasında, bir ek basamak olarak dezenfeksiyon önerilir. Diğer ülkelerde
aksesuarlar sterilize edilmeden önce kapsamlı durulama ve kurutma
yapılır.
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9.2.4 Sterilizasyon
Kapsamlı durulama ve kurutmadan sonra, endoskopik aksesuarlar
EN 868 (14)’e uygun bir şekilde paketlenmelidir. Endoskopik aksesuarların Avrupa sterilizasyon standartları (EN 285) ve üreticinin talimatları doğrultusunda sterilizasyonu yapılmalıdır. (örn. buhar otoklav, ön
vakum, 134°C), (Tablo 3’e bakınız).
9.2.5. Saklama
Endoskopik aksesuarlar kapalı bir dolapta saklanmalıdır. Kullanmadan önce, sterilizasyon paketinde herhangi bir hasar olup olmadığı
ve son kullanma tarihi kontrol edilmelidir (EN 868).

9.3. Özel Öneriler
9.3.1. Safra ve pankreas ile ilgili işlemler
Biliopankreatik kanal sisteminde kullanılan tüm aksesuarlar steril
olmalıdır. Çok kullanımlık aletler otoklavda sterilize edilebilmelidir.
Balonlar teknik nedenlerden ötürü sterilize edilemez. Dezenfekte edilmiş balonların kullanımı biliopankreatik kanallarda kontaminasyon
riski yaratır. Mümkünse, biliopankreatik kanal girişimlerinde tek kullanımlık aksesuarlar tercih edilmelidir.
9.3.2. Enjeksiyon İğneleri
Enjeksiyon iğneleri tek kullanımlık olmalıdır. Hiçbir durumda enjeksiyon iğneleri yeniden kullanım için işleme tabi tutulmamalıdır.
ESGE ve ESGENA aşağıdaki nedenlerle tek kullanımlık iğneleri önermektedir:
• İğnelerin sökülmesi endoskopi personeli için tehlikelidir,
• Dar lümenleri temizlemek zordur,
• İğnelerin kanla kontamine olması muhtemeldir,
• İğnenin kullanıldığı hastalar çoğu zaman bulaşıcı ajan taşır.
9.3.3. Biyopsi pensleri
Biyopsi penslerinin etkili bir şekilde yeniden kullanıma hazırlanabildiğini ve sterilizasyonunun mümkün olduğunu gösteren çalışmalara rağmen, tek kullanımlık biyopsi penslerinin kullanımı tercih
edilmektedir.
9.3.4. Su şişeleri ve bağlantıları
Endoskopun kendisinin kontamine olmasının yanı sıra, su şişeleri
de endoskop kontaminasyonunun kaynağı olabilir. Bu duruma su şi66

şelerinin yetersiz temizlenmesi, sterilizasyon eksikliği veya steril su yerine mikroplu musluk suyunun kullanılması neden olabilmektedir.
Bu yüzden su şişeleri ve bağlantı tüpleri günlük olarak temizlenmeli
ve sterilize edilmelidir. Su şişeleri steril su ile doldurulmalı ve her endoskopi girişiminden sonra değiştirilmelidir. Ayrıca düzenli kalite
kontrol programına su şişelerinin testi de dahil edilmelidir (3).

10. Kalite güvencesi
Kalite güvence yöntemleri ve standartları ülkelere göre değişmektedir. Bu yöntemleri uygulayanlar ulusal kurallara uymak zorundadırlar. Bu yöntemlerle ilgili ulusal kurallar yoksa ESGE ve ESGENA
Yönergeleri böyle kuralların geliştirilmesinde yol gösterebilir.
Mikrobiyolojik kontrol, yeniden işlem yöntemlerinin son kalitesini
değerlendirmede ve gastrointestinal endoskopide düzenli kalite kontrolü yapmada önemli bir araçtır. Mikrobiyolojik kontrol yeniden işlem
yöntemlerindeki zafiyet ve hataları tespit etmek, çözmek ve endoskop
ile bulaşıcı ajanların geçmesini engellemek için de bir araçtır.
Üreticiler yeniden kullanıma hazırlama işleminin nasıl doğrulanacağı hakkında bilgi ve talimat vermekle sorumludur.
Yıkayıcı dezenfektörler için işlem doğrulaması aşağıdaki yönergelere göre gerçekleştirilebilir:
• EN ISO 15883 kısım 1,4 ve 5 (9, 12),
• Yıkayıcı dezenfektörlerde endoskopların yeniden kullanıma
hazırlanmasında işlem doğrulanması ve rutin testler için Avrupa standardı prEN ISO 15883’e göre ESGE-ESGENA yönergesi (2),
• Yeniden kullanıma hazırlamada kalite güvencesi için ESGEESGENA yönergesi: Endoskopide mikrobiyolojik kontrol testi (3).
Otomatik dezenfeksiyon cihazlarının işlem doğrulaması üreticinin
talimatlarına göre yapılmalıdır.
Periyodik mikrobiyolojik kontrol testi, yeniden kullanıma hazırlamada kalite güvencesi için ESGE-ESGENA Yönergesine göre yapılmalıdır (3).

10.1. Yeniden işlem sırasında enfeksiyon riski ve
muhtemel sorunlu bölgeler

Endoskop ve aksesuarların yetersiz yeniden işleminden kaynaklanan bulaşıcı ajanların bulaşma riski daima vardır.
Endoskopinin yol açtığı bakteriyel enfeksiyonlar (örn. Salmonella
türleri, H.pylori ve Pseudomonas türleri) ve viral hastalıklar (örn. hepatit B ve C) bildirilmiştir.
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Aşağıda belirtilen nedenler endoskopi kaynaklı bulaşmaya yol açabilir:
• Ulusal ve uluslararası yönergeleri uygulamama,
• Tam bir manüel temizlik yapmama,
• Yetersiz fırçalamaya bağlı endoskop kanallarında mikrop
plakları ve biyofilmin oluşması,Yetersiz fırçalamaya bağlı
kanallarda kalan organik materyalin aldehitlerle tespiti,
• Su şişelerine mikroplu su gelmesi.
Daha ayrıntılı bilgi için Tablo 1’e bakınız.

10.2. Sorumluluklar

Endoskopi üniteleri için düzenli mikrobiyolojik kontrolü içeren kalite güvence programı yapılmalıdır.
Hijyen durumunu denetlemek, mikrobiyolojik kontrolü sağlamak
ve ulusal öneriler ile kuralları uygulamak ve uygulatmak endoskopi
ünitesi ya da klinik sorumlusunun görevidir.
Test materyalini toplama, kültürünü yapma ve test sonuçlarını yorumlama endoskopist, endoskopi hemşiresi, hijyen uzmanı ve mikrobiyoloğun yakın işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. Tüm testler ilgili
mikrobiyoloji otoritesi ile beraber yorumlanmalıdır.

10.3. Kontrol sıklığı

Tüm endoskop yeniden işlem sisteminin rutin kalite güvencesi, yeniden işlem yöntemine (manüel ya da otomatik) göre yapılmalıdır.
Rutin testler endoskopları, yıkayıcı dezenfektörleri, aksesuarları ve endoskopide kullanılan suyu kapsamalıdır.
ESGE / ESGENA yönerge komitesi bir referans noktası olarak rutin
mikrobiyolojik testlerin 3 aydan daha kısa zamanda yapılmasını önermektedir. Türkiye’de de bu süre kabul edilebilir.
Endoskoplar. Endoskopları her fırsa a mikrobiyolojik kontrolden
geçirmek mümkün değildir. Bu nedenle ünitedeki endoskop sayısına
ve kullanım sıklığına göre her örnek alma seansında (örn. 3 ayda bir)
endoskopları mikrobiyolojik kontrolden geçirmek mantıklı bir davranıştır.
Yıkayıcı dezenfektörler. Otomatik olarak yapılan endoskopu yeniden işleme durumunda Avrupa Standardı olan prEN ISO 15883 kısım
1,4 ve 5 gereklerini sağlamak için tüm işlemi doğrulamalıdır (2).
Su kaynağı. Endoskopide kullanılan son durulama suyunun mikrobiyolojik kontrolü, tüm yeniden işlem döngüsünü kontrol etmek
amacıyla, endoskopların mikrobiyolojik kontrolü ile eş zamanlı olarak
gerçekleştirilmelidir.
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10.4. Rutin testler için örnek alma
10.4.1. Endoskoplar

Endoskopların mikrobiyolojik kontrolü aşağıdakileri içermelidir:
• Tüm kanallar,
• Dış yüzeyler,
• Endoskoplara bağlanmış su şişesi.
Her endoskop tipinin kritik parçalarını dikkate alan endoskoptan örnek
alma planı yapılmalıdır. % 0,9’luk steril tuzlu su en çok kullanılan test solüsyonudur. Gerekirse bunun içine, mikroorganizmaların saptanmasını sınırlayabilecek eser miktardaki herhangi bir kimyasalı nötralize etmek için, bir doz
nötralizan konabilir.
Ortamdan bulaşmayı engellemek için örnek alma aseptik koşullar altında
yapılmalıdır.
Örnek alma metodu. Endoskopun standart kontrolünde aşağıda belirtilen
yerlerden örnekler alınır:

Test Metodları

Örnekler alınmalarını takiben kısa süre içerisinde gönderilmelidir. Muhtemel bir gecikme söz konusu olursa örnekler buzdolabında saklanmalıdır.
Üç ayrı grupta örnek alınır. Bunlar;
a Endoskop kanallarından sıvı-fırça-svab örnekler,
b Dış yüzeylerden steril svab örnekler,
c Su şişesinden sıvı örnekler.
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a. Endoskop kanallarından sıvı örnekler alma
Uygun kanallardan 20 ml steril tuzlu su (serum fizyolojik) püskürtülür (geçirilir)
ve bu püskürtülen sıvı steril bir kapta toplanır (Tablo 17).

Bu işlem yapılırken:
• Endoskopların karmaşık yapısı nedeniyle her kanal ayrı kontrol edilmelidir,
• Her kanal için ayrı konektör kullanılmalıdır,
• Üretici firma her kanalın nasıl kontrol edileceği ve konnektörlerin nasıl bağlanacağı hakkında açık talimat vermelidir.
• Duodenoskopun elevatör kanalı dar olduğundan 5 ml tuzlu
su geçirerek kontrol sıvısı sağlanmalıdır.
b. Endoskopun dış yüzlerinden steril bez veya svab ile örnek alma
Temizlik ve dezenfeksiyonun yeterliğini kontrol etmek için tuzlu
suya batırılmış steril bezlerle veya svab ile örnekler alınır (Tablo 17).
c. Su şişelerinden sıvı örnekler alma
Belirli kullanma süresinin sonunda, steril enjektöre çekilmiş 10 cc
serum fizyolojik su şişesinin bağlayıcı hortumundan geçirilerek steril kaba alınmalıdır. (Tablo 17).

10.4.2. Yıkayıcı dezenfektörlerin son durulama suyu örneği
Yıkayıcı dezenfektörlerin tipine bakmaksızın tüm yeniden işlem
döngüsü mikrobiyolojik olarak kontrol edilmelidir. Üretici mikrobiyolojik örnek almanın yolunu göstermelidir. Son durulama suyundan 2
ayrı kültür kabına (konteynerine) 100 ml örnek alınmalıdır (2x100ml).
10.4.3 Su kaynağından örnek
Musluk suyunu kontrol etmek için ulusal önerilere (Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün önerisine) göre su örneği alınır.
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Tablo 17. Endoskopların yeniden işlem kalitesini kontrol etmek için örnek
alma metodları.
Test bölgesi / materyali

Test metodu

• Emme / biyopsi kanalı
• Su kanalı
• Hava kanalı
• Ek durulama kanalları
Endoskopun her kanalı
• Duodenoskopta bulunan elevatör kanalı,
gibi kanallardan püskürtmeyle örnek alınır.

Dış yüzeyler

Su şişesi

Son durulama suyu

Standart
• Steril bir enjektör içine 20
ml steril tuzlu su çekin
• Her kanal girişi ile enjektörü konektörle bağlayın
• Yapılan bağlantının tüm
kanala püskürtmesini sağlayın
• Tam durulamayı garantilemek için yeterli sayıda konektör bulundurun

• Distal uç
• Valf girişleri
• Elevatör kolu,
gibi yüzeyleri özel bezlerle silmeyle

• Steril tuzlu su emdirilmiş steril
özel bezler kullanın (Steril tuzlu
içine nötralizan konabilir)
• Endoskopun her ayrı kısmının
yüzeyinden bu özel bezlerle
örnek alın
• Her bezi içinde kültür sıvısı
bulunan özel konteynerler içine
koyun (örn. nötralizan içeren
triptik soyalı et suyu içine)

Sıvı örneği almayla

• Su şişesinden iki ayrı konteynere 100 ml örnek alın
(2x100 ml)
• Su şişesinden bağlantı tüpleri aracılığı ile örnek alırken
uygun konektörler kullanın
• Su şişesinden doğrudan
örnek alırken steril enjektör
ve konektör kullanın

Su örneği almayla

• Steril enjektör kullanın
• Suyu steril bir konteynere koyun
• İki ayrı konteynere 100
ml’lik su koyun (2x100
ml)

10.5. Kültür

Örnekler toplandıktan kısa bir süre sonra kültür işlemine başlanmalıdır. Eğer bir gecikme söz konusu ise (örn. taşıma sorunu) örnekler
buzdolabında saklanmalıdır.
Tablo 18’de mikrobiyolojik test örneklerinde saptanan mikroorganizmalar ve bunların işaret e iği eksiklikler özetlenmiştir.
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Tablo 18. Mikrobiyolojik testlerde saptanan mikroorganizmalar
ve bunların şaret e iği eksiklikler
Mikrobiyolojik testlerde saptanan
mikroorganizmalar

İşaret e iği eksiklik

Esherichia coli, enterococci ve entero
bacteriaceae

• Yetersiz temizlik ve/veya dezenfeksiyon
prosedürleri
• Yıkayıcı dezenfektörlerde mekanik ya da
elektronik eksiklikler Pseudomonas aeroginosa ve diğer gram negatif nonfermenter
bakteriler

Pseudomonas aeroginosa ve diğer
gram negatif nonfermenter bakteriler

• Yetersiz son durulama
• Son durulama suyunun kontaminasyonu
• Filtre sisteminin kontaminasyonu
• Ölü boşlukları bulunan yıkayıcı dezenfektörlerde tasarım hataları
• Saklamadan önce endoskopların yeterince kurutulmaması

• Yetersiz taşıma ve saklama
• Yetersiz el hijyeni gibi nedenlere bağlı
Staphylococcus aureus, Staphylococcus
endoskopların tekrar kontaminasyonu
epidemidis
• Örnek almadan kaynaklanan kontaminasyon
Atipik mycobacteria, Legionella organiz- Yıkayıcı dezenfektörlerin ve su sistemimaları
nin kontaminasyonu

10.6. Belgeleme
Her endoskopun tüm yeniden kullanıma hazırlama döngüsü belgelenmelidir.
• Her yeniden işleme aşaması, her bir basamağı üstlenen personelin adı dahil
olmak üzere manüel olarak veya bilgisayar ortamında kaydedilir,
• Yıkayıcı dezenfektörlerin ve otomatik dezenfeksiyon cihazlarının işlem parametreleri yazıcı çıktısı ile veya bilgisayar ortamında yeniden işleme sürecinin başarılı ve tam olduğunu göstermek amacıyla belgelenir,
• Tüm endoskopların, kullanıma hazır olduklarını gösteren dekontaminasyon kayıtları bulunmalıdır,
• Dekontaminasyon kaydı hasta dosyasına da kaydedilmelidir.
Şekil 5’de belgelemede kullanılabilecek endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işlemi formu (belgesi) sunulmuştur. Bu form manüel, yıkayıcı dezenfektörler
ve otomatik dezenfeksiyon cihazları ile yapılan endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işleminin belgelenmesinde de kullanılabilir.
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Şekil 5. Endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işlemi formu.

10.7. Yıkayıcı dezenfektörlerin ve otomatik dezenfeksiyon cihazlarının bakımı

Yıkayıcı dezenfektörler ve otomatik dezenfeksiyon cihazları ek bir
enfeksiyon riski oluşturabilir. Bu yüzden bu cihazların işlevlerini tam
olarak yapmasını sağlamak ve böylece kalite güvencesini sürdürmek
için aşağıda belirtilenlerin yapılması gerekir:
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• Üreticinin talimatlarına göre günlük olarak temizlenmeli ve
bakımı yapılmalıdır,
• Düzenli mühendislik bakımı yapılmalıdır,
• Düzenli mikrobiyolojik kontrol yapılmalıdır.

Yıkayıcı dezenfektörler ve otomatik yıkama cihazları kendi kendine
dezenfeksiyon yeteneğine sahip olmalı ve en azından içme suyu kalitesinde su kullanılmalıdır.
Yıkayıcı dezenfektörlerdeki ve otomatik dezenfeksiyon cihazlarındaki temizleme solüsyonu ve durulama suyu yeniden kullanılmamalıdır. Bu cihazlarda uygun performansı sağlamak ve sürdürmek için
düzenli bakım yapılması önemlidir. Üretici firma gereken bakımın
nasıl yapılacağını öğretmekle yükümlüdür.

10.8. Kontaminasyon yönetimi

Manüel yeniden işlem prosedüründe kontaminasyon meydana geldiğinde endoskoplar ve endoskopi odasında kullanılan su kontrol edilmelidir.
Otomatik yeniden işlem prosedüründe kontaminasyon meydana
geldiğinde endoskoplar, yıkayıcı dezenfektörler ve endoskopide kullanılan su, enfeksiyon nedenini saptamak için, aynı zamanda kontrol
edilmelidir.
Herhangi bir kontaminasyon meydana gelirse endoskopi ünitesinin
sorumlusu düzeltici önlemler alınıncaya ve tatmin edici sonuçlar elde
edilinceye kadar donanımın kuşkulu parçasını (örn. endoskoplar, yıkayıcı dezenfektörler, aksesuarlar, vs.) servis dışı bırakır (2).
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Endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işlemini uluslararası yönergelere ve ulusal yönergelere göre yapmak için özel tasarlanmış yeniden işlem kompleksleri gereklidir. Bu komplekslerin aşağıda
belirtilen özellikleri olmalıdır:
• Kompleks 80-100 m2’lik alanı kaplamalıdır,
• Kompleks birbirinden ayrı kirli alan, temiz alan, saklama alanı
ve yüksek düzey dezenfeksiyon (sterilizasyon) alanını içermelidir,
• Tüm kompleks usulüne uygun bir şekilde çok iyi havalandırılmalıdır,
• Kompleksin mühendislik altyapısı (elektrik sistemi, su arıtma
sistemi, vb.) mükemmel olmalıdır,
• Bu komplekse ilgili personelden başkasının girmemesi sağlanmalıdır.
• Yapılan işlem prosedürünü bilgisayar ortamında belgeleyerek
saklamak için bir bilgisayar köşesi bulunmalıdır.
• Klinik başkanı ya da endoskopi ünitesi sorumlusu bu komplekslerin her türlü gereksinimini hoş görüyle karşılamalı ve kesin olarak gidermelidir.
• Endoskopi odası ve yeniden işlem kompleksinde görev yapan
endoskopi hemşirelerine, teknisyenlerine ve bu işe gönül vermiş yeni
başlayanlara da önerilerde bulunmak istiyorum:
• Endoskopları yeniden kullanıma hazırlama işleminde kendinize göre davranmayın. Ulusal ve uluslararası standartlara uyun,
• Sormaktan, araştırmaktan utanmayın, çekinmeyin,
• Herkes gibi sizler de yaşamın dalgalarında yüzmektesiniz.
Mutlu mutsuz zamanlarınız olabilir. Mümkün olduğunca bu ruh halini
görevinize yansıtmayın,
• İnsanları, meslektaşlarınızı, üst ve alt personeli sevin, sayın ve
asla vefasız olmayın,
Zorluklar karşısında yılmayın çabalayın olumlu olumsuz herşey elinizde.
Bir kız kapalı avucunu bilgeye uzatmış ve sormuş:
- Avucumun içinde bir kelebek var; bilin bakalım canlı mı, ölü
mü?
Bilge, kızın gözlerine uzun uzun bakmış ve cevap vermiş:
- Senin elinde kızım senin elinde…
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